ACTA ÒRGAN DE SELECCIÓ DEL PROCÉS PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL DE CAP DE GRUP DE LA UNITAT DE SERVEIS
El dilluns dia 6 de novembre es convoca a l’únic aspirant admès al procés de provisió a les
9:00 a les dependències de la Unitat de Serveis, se li fa entrega de la prova pràctica
prevista en el punt 7.1 de les bases reguladores del mateix i se li dona un temps d’1 hora
per a la seva realització. Finalitzat el temps, es recull la prova i es procedeix a la seva
correcció resultant una puntuació de 10,5 punts, superant la puntuació mínima requerida i
convocant-se al proper dia dimarts 7 de novembre per a la realització de l’entrevista
personal prevista al punt 7.3 de les basees i atorgant-se una puntuació de 2 punts.
Finalitzada la mateixa es procedeix a realitzar la valoració de mèrits prevista a la fase de
concurs, amb la següent valoració:

NOM ASPIRANT

ESTEVA MUNNÉ, JORDI

EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL

7

FORMACIÓ
COMPLEMENTÀ
RIA

0,8

Atesos els resultats de les proves del procés selectiu l’Òrgan de selecció proposa la que el
senyor Jordi Esteva Munné sigui l’aspirant guanyador del procés de provisió d’acord amb les
previsions de les bases reguladores del procés selectiu, i sense més assumptes a tractar es
dona per finalitzada la sessió del procés selectiu.
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