ACTA PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ DE 2 TÈCNICS/QUES
MITJANS/NES D’OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
Vilafranca del Penedès, 7 de novembre de 2016.
Reunits a l’Edifici l’Enològica a les 8:00 es constitueix la Comissió de Selecció
formada per M.Rosa Figueras Mas, Cap de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Projecció Exterior, Montserrat Gonzalez Figueras, Cap del Servei d’Ocupació i
Formació i Víctor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i
Organització.
D’acord amb les respectives convocatòries realitzades a les diferents aspirants al
procés selectiu, es realitzen les presentacions:
08.30h
09.15h
10.00h
11.15h
12.00h
12.45h
13.30h

2016013167
2016013210
2016013116
2016013168
2016013166
2016013155
2016013099

La dinàmica de les presentacions es realitza de la següent manera:
-

-

L’aspirant realitza la seva presentació sense cap interrupció per part dels
membres del Tribunals, que van anotant els aspectes que consideren
rellevants.
Al final de la presentació l’aspirant rep les preguntes dels membres de la
Comissió de Selecció, per tal de demanar aclariment o exposicions més
àmplies sobre algun dels aspectes de la memòria.

Un cop finalitzades les presentacions, els membres de la Comissió passen a valorar
i puntuar les diferents aspirants, d’acord amb els següents ítems exposats a les
bases de la convocatòria:
-

Capacitat d’organització i coordinació de projectes.
Capacitat de treball en equip i conducció de grups.
Capacitat de comunicació.
Capacitat d’iniciativa.
Capacitat d’anàlisi i avaluació.
Motivació.
Qualitat tècnica de la memòria

Un cop atorgada la puntuació, es procedeix a la valoració de mèrits. De la
puntuació dels dos aspectes previstos, dels quals s’acompanya quadre annex,
resulten els següents resultats:

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

NUM. DE REGISTRE
2016013167
2016013210
2016013116
2016013168
2016013166
2016013155
2016013099

FASE
CONCURS
21
27
21
3,6
27,6
33
30,2

PRESENTACIÓ
I DEFENSA
MEMÒRIA
31
58,25
36,5
33,5
31,5
54
44

TOTAL
52
85,25
57,5
37,1
59,1
87
74,2

D’acord amb els resultats finals, es proposa la contractació de les senyores M.Elena
Rialp Gallego i Anna Carbonell Huete per a la provisió temporal de 2 places de
Tècnic/a Mitjà/na Inserció Laboral
mitjançant la subscripció de 2 contractes
laborals temporals de relleu, amb adscripció orgànica al Servei d’Ocupació i
Formació, mitjançant provisió interna.
Es dona per finalitzada la sessió a les 16:00.
Els membres de la Junta de Mèrits
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