Procés de selecció per a la
contractació urgent d’un/a
tècnic/a d’administració
electrònica

.
ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

Dades de l’acta
Data de l’acta: 29 d’octubre de 2021
Hora inici: 8:30h
Hora final: 10:30h
Lloc: Ripoll
Carrer Progrés 22 – 17500 Ripoll
Tribunal
Elisabeth Ortega, presidenta
Alícia Mesas Parra, vocal
Carme Puertas, vocal
Constitució del Tribunal
Quan són les 8 hores del dia 29 d’octubre 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

Granados Galavis, Susana / 2729A

EXCLOSA

Sau Tubau, Gemma / 6262H

EXCLOSA

Pérez Calle, Pau / 5310G

EXCLÒS

Font Arimany, Marc / 3033E

ADMÈS

La persona candidata que està convocada al procés de selecció i que es presenta és:
CODI
Font Arimany, Marc / 3033E

El dia 29 d’octubre a les 8:30h, es procedeix a la realització de la prova psicotècnica
amb el candidat convocat.
La senyora Alícia Mesas, psicòloga, explica acuradament la realització de la prova
primer al Tribunal i després a l’aspirant.
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Finalitzada la prova, es procedeix a la seva correcció als efectes de declarar si és apte
o no.
CODI

PROVA PSICOTÈCNICA
NO APTE

Font Arimany, Marc / 3033E

Atès que aquesta prova és obligatòria i eliminatòria, es tanca el procés de selecció.
Per tot això, quan són les 10:30h del dia 29 d’octubre de 2021, el Tribunal emet la
següent:

DISPOSICIÓ
El Tribunal Qualificador resol:
Primer. Comunicar al departament de Recursos Humans del Consorci que el lloc de
treball ha quedat desert.
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.
I perquè així consti, s’aixeca aquesta acta que consta de dos fulls enumerats de la
pàgina 1 a la 2, el dia 29 d’octubre de 2021.
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