ACTA DE SELECCIÓ D’UNA BORSA DE TÈCNIC MIG , CULTURA I EDUCACIÓ
Sant Celoni, a 22 d’agost 2018, a les 9 del matí es reuneix a l’Edifici municipal del Sax Sala l’òrgan
de selecció que ha d’avaluar el concurs oposició per a cobertura d’una plaça de tècnic mig amb
caràcter interí i fins a la cobertura reglamentària de la plaça i, al mateix temps, la generació
d’una borsa de treball de la mateixa categoria per possibles necessitats sobrevingudes.
MEMBRES ASSISTENTS:
President:
Secretari:
Vocals:

Esther Prat Ibern, Directora de l’àrea de cultura
Isaac Morist Tirado, tècnic de recursos humans
Montse Guitart sala, tècnica de l’àrea de cultura i educació.

Atès que assisteix quòrum suficient, la presidència declara constituït l’òrgan de selecció i comença
el procés de selecció:
Són presents en el moment de l’inici de la sessió les persones aspirants següents:

1
2
3
4
5

Nom
Altisench Barbeito, Pere
Bautista Rodríguez, Jenifer
León Ribés, Ana
Martín Almendros, Andrea
Méndez Mateo, Rocio

Desenvolupament de les proves selectives
1r. Prova de català:
No es realitza prova de català ja que tots/es els/les aspirants han acreditat el coneixement
suficient del a llengua catalana mitjançant el certificat de nivell C de la Junta Permanent de
Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents
2n. Prova de castellà.

3r. . Prova pràctica:
Es realitza la prova del supòsit pràctic que es puntuarà de 0 a 10.La puntuació mínima per
considerar apte als aspirants és de 5. El resultat és el següent:

1
2
3
4
5

Nom
Altisench Barbeito, Pere 5.5 punts
Bautista R., Jenifer 5 punts
León Ribés, Ana 6.5 punts
Martín A, Andrea 7 punts
Méndez Mateo, Rocio 9.75 punts.

Isaac Morist Tirado

Signatura 1 de 1

23/08/2018 Tècnic Superior Recursos
Humans

No es realitza prova de castellà ja que tots/es els/les aspirants tenen la nacionalitat espanyola.

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Serveis
Url de validació

Supramu
nicipals

c7f9738fc66a4e57b29472369aa3e742001
https://seuelectronica.santceloni.cat/validar

4r. Entrevista personal:
El tribunal un cop vist els resultats considera no necessari realitzar l’entrevista.
Fase de concurs
Es procedeix a valorar els mèrits al·legats (màxim 5 punts).

1
2
3
4
5

Nom
Altisench Barbeito, Pere 1.20 punts
Bautista R., Jenifer 0.90 punts
León Ribés, Ana 5 punts
Martín A, Andrea 0.6 punts
Méndez Mateo, Rocio 4.75 punts.

Resultat final sumades les puntuacions de la fase de proves i de concurs de mèrits:
Bautista Rodríguez, Jenifer
Altisench Barbeito, Pere
Martín Almendros, Andrea
León Ribés, Ana
Méndez Mateo, Rocío

5.90 punts
6.70 punts
7.60 punts
11.50 punts
14.45 punts.

Acabades les proves selectives el tribunal, en base a les competències que ostenta i prèvia
deliberació, efectua la següent:
PROPOSTA
Primer.- Declarar aprovada, i apta en el procés selectiu, a la Sra Rocío Méndez Mateo, i
crear la borsa de treball que estarà formada per la resta d’aspirants aprovats segons el seu
ordre de puntuació.
Segon.- Aixecar a les 12,00 hores la sessió del procés de selecció.

I en prova de conformitat, s'estén la present acta, la qual signen els membres de l`òrgan i certifica
la secretaria, en el lloc i la data consignats en l'encapçalament.
La presidenta,
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Tercer.- Publicar aquesta resolució al Tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web per al
general coneixement.
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