Procés de selecció d’un/a Tècnic/a d’Acollida

.
ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

Dades de l’acta
Data de l’acta: 1 de setembre de 2021
Hora inici: 8:15h
Hora final: 14h
Lloc: Ripoll
Carrer Progrés 22 – 17500 Ripoll
Assistents
Elisabeth Ortega, presidenta
Alícia Mesas Parra, vocal
Carme Berrocal Tallón, vocal
Constitució del Tribunal
Quan són les 8 hores del dia 1 de setembre de 2021, es reuneix el Tribunal que es
constitueix en legal forma, i d’acord amb les bases s’inicia el procés de selecció amb la
comprovació que tots els/les candidats/es compleixen els requisits.
Totes les sol·licituds presentades es relacionen a la llista que segueix:
CODI

REQUISITS

Marco Castellà, Eduard / 4708W

ADMÈS

Ros Biada, Marc / 9343M

ADMÈS

Martínez Blancafort, Sígrid / 6974D

EXCLOSA

Aarab Balhchmi, Khadija / 0110C

ADMESA

Hernández Carvajal, Valentina / 3044D

ADMESA

Les persones candidates que estan convocades al procés de selecció i que es
presenten són les següents.

CODI
Marco Castellà, Eduard / 4708W
Ros Biada, Marc / 9343M
Hernández Carvajal, Valentina / 3044D
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El dia 1 de setembre a les 8:15h, es procedeix a la realització de la primera prova amb
els/les candidats/es que s’han presentat, que consisteix en una prova psicotècnica.
El candidat Eduard Marco Castellà està exempt de la prova perquè la que va fer em
data 17/9/2020 en la selecció del lloc de treball de dinamitzador comunitari que encara
és vigent d’acord amb l’apartat 6 de les bases que regulen aquest procés de selecció
La senyora Alícia Mesas, psicòloga, explica acuradament la realització de la prova
primer al Tribunal i després als aspirants.
Finalitzada la prova, es procedeix a la seva correcció als efectes de declarar si són
aptes o no. Una vegada corregida, s’informa dels resultats següents a cada un dels
opositors.

CODI

PROVA PSICOTÈCNICA

Marco Castellà, Eduard / 4708W

APTE

Ros Biada, Marc / 9343M

APTE
NO APTA

Hernández Carvajal, Valentina / 3044D

Atès que aquesta prova és obligatòria i eliminatòria, es continua el procés de selecció.
amb les proves escrites (segons el punt 7 de les bases reguladores): un examen tipus
test i un cas pràctic, igualment obligatòries i eliminatòries.
Quan són les 11:15h., es passa a fer la correcció de les proves escrites d’ambdós
candidats. Els resultats són els següents:
CODI

PROVA ESCRITA

Marco Castellà, Eduard / 4708W

26 punts

Ros Biada, Marc / 9343M

31 punts

De conformitat amb les bases reguladores del procés de selecció, d’acord amb
l’apartat 8 es procedeix a la valoració de mèrits de cadascun dels candidats.
Les puntuacions són:
CODI

FORMACIÓ

EXPERIÈNCIA

Marco Castellà, Eduard / 4708W

2,2 punts

2 punts

TOTAL
PUNTUACIÓ
4,2 punts

0

1,35 punts

1,35 punts

Ros Biada, Marc / 9343M

D’acord amb l’apartat 9 de les bases reguladores es procedeix a la realització de
l’entrevista. Les puntuacions obtingudes pels candidats són les següents:
CODI

ENTREVISTA

Marco Castellà, Eduard / 4708W

2,5 punts

Ros Biada, Marc / 9343M

2,5 punts

Finalitzades totes les proves es procedeix a realitzar el còmput total de la puntuació
obtinguda, que serà:
CODI

PUNTUACIÓ FINAL
32,7

Marco Castellà, Eduard / 4708W

34,85

Ros Biada, Marc / 9343M

Per tot això, quan són les 14h, el Tribunal emet la següent:

DISPOSICIÓ
El Tribunal Qualificador resol:
Primer. Proposar a Recursos Humans la contractació del candidat Marc Ros Biada.
Segon. Comunicar aquesta acta a la presidència del Consorci per al seu coneixement
i a l’efecte corresponent.
Tercer. Disposar la publicació d’aquesta acta a la recepció del Consorci i a la pàgina
web.
Quart. El Sr. Eduard Marco Castellà romandrà en una llista de reserva, per a qualsevol
incidència que es pugui presentar.
I perquè així consti, s’aixeca aquesta acta que consta de quatre fulls enumerats de la
pàgina 1 a la 3, el dia 1 de setembre de 2021.
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