ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR PROCÉS SELECTIU D’UN/A PLAÇA
DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL ADVOCAT/DA.
Vilafranca del Penedès, 8 d’octubre de 2018
A les 11.00 hores del matí del dia 2 d’octubre de 2018, reunits a la Sala
Taula Rodona de la Casa de la Vila es rep als aspirants del procés selectiu
que varen superar la prova específica prevista a les bases reguladores del
procés selectiu:
-

Josep Quelart Bou
Cristina Saumell Batllori
Jordi Ferret Fortuny

Tots tres procedeixen a la realització de la prova d’avaluació de
competències mitjançant la resolució d’una bateria de test psicotècnics del
mètode Compe-TEA en el temps màxim d’1 hora.
Tots tres procedeixen a la seva realització sense que es produeixi cap
incident remarcable. Es procedeix a la seva correcció i es convoca als
mateixos a la realització d’entrevista complementària, per tal de verificar els
resultats obtinguts a la mateixa, el dilluns 8 d’octubre a partir de les
16.30h, assistint tots 3 i realitzant-se les mateixes.
D’acord amb els resultats i l’entrevista, els membres del Tribunal atorguen
les següent puntuacions:
-

Josep Quelart Bou: 3 punts
Cristina Saumell Batllori: 4 punts
Jordi Ferret Fortuny: 2 punts

Es procedeix a la valoració curricular, d’acord amb els mèrits recollits a les
bases reguladores. D’acord amb això i havent analitzat la documentació
presentada, sumen la següent puntuació total d’acord amb el quadre annex:

COGNOMS I NOM
FERRET FORTUNY, JORDI
QUELART BOU, JOSEP
SAUMELL BATLLORI, CRISTINA

TOTAL
MÈRITS
1,4
4
4
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Així doncs, les puntuacions finals del procés selectiu, sumant la prova
específica anterior, són les següents:

COGNOMS I NOM
FERRET FORTUNY, JORDI
QUELART BOU, JOSEP
SAUMELL BATLLORI, CRISTINA

TOTAL
PROCÉS
SELECTIU
14,4
16
18

D’acord amb això, els membres de l’Òrgan de selecció proposen la
contractació de la senyora Cristina Saumell Batllori en els termes previstos
en el punt 7è de les bases reguladores del procés selectiu.
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta que signen el president i els vocals del Tribunal.

El president,

Vocals,
Signat

Francesc Giralt digitalment per
Fernández - Francesc Giralt
Fernández - DNI
DNI
77098644E (SIG)
77098644E
Data: 2018.10.10
(SIG)
14:39:30 +02'00'

Signat
Victor
digitalment per
Laspalas
Victor Laspalas
Zanuy - DNI Zanuy - DNI
43551142K (AUT)
43551142K Data: 2018.10.11
08:06:21 +02'00'
(AUT)

CPISR-1 C
ALMUDENA
PEDREÑO
BUENO

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C
ALMUDENA PEDREÑO
BUENO
Fecha: 2018.10.11
08:19:51 +02'00'

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Joan
Albert Queraltó i Suria
Data :2018.10.10
16:21:35 CEST
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