ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR PROCÉS SELECTIU 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A
D’ESPORTS.
Vilafranca del Penedès, 12 de juliol de 2018.
A les 9.00 hores del matí, reunits a l’edifici municipal de la Fassina, els membres
del Tribunal Qualificador:
President:

Víctor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos
Organització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Humans

i

Vocal:

Jordi Gallego Robert, Cap del Servei d’Esports, Cap del Servei d’Esports
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vocal:

Bernat Domènech, Tècnic d’Esports de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès.

Es procedeix a entregar la prova pràctica prevista en el punt 6è de les bases
reguladores als aspirants presentats al dia i l’hora establerta, consistent en el
següent:
Prova pràctica
La prova pràctica consistirà en respondre algunes qüestions i/o resoldre un o més
casos relacionats directament amb les funcions a desenvolupar, definides a la base
primera i vinculades als coneixements exposats en el temari que figura com Annex a
aquestes bases, a fi i efecte d’avaluar la competència tècnica de la persona candidata.
La puntuació màxima que es podrà obtenir per aquesta prova és de 18 punts,
requerint una puntuació mínima de 9 punts per superar-la.
Es va informar als assistents de les regles i criteris de correcció amb anterioritat a
la seva realització d’acord amb la documentació annexada i se’ls hi va atorgar un
termini d’1 hora i 15 minuts, celebrant-se l’acte sense incidents destacables.
Es procedeix a la correcció de la mateixa amb les següents puntuacions (els
aspirants no presentats no apareixen ja al llitat):
COGNOMS I NOM
ARAGON CALVO, JOAN
AURE CALVET, JESUS
BORRELL PEIRO, LAIA MARIA
CARDENETE VILLARROYA, ELOI
CASTILLO PATIÑO, ALBERTO
CREIXELL FERRER, ADRIA
GARCIA RAVENTOS, CARLES
PEÑAFIEL HERVAS, JOAN

PUNTUACIÓ
NA
10,94
10,08
NA
NA
NA
NA
NA
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PORTA FIGUEROLA, PILAR
RIBERA BENDALA, LAIA
SARDÀ GIMENO, ALBERT
SUBIRANA CHAVES, MIREIA
TOMAS AGUSTIN, SARA
YESTE LLAMAS. JOSE LUIS

12,24
11,43
NA
11,70
NA
NA

D’acord amb aquests resultats, es convoca als aspirants que han superat amb una
puntuació major de 9 punts i que són aptes a la realització de la prova de
coneixements en relació a la gestió de les comunicacions socials TIC i a la prova
d’avaluació de competències el proper dia 20 de juliol a les 9:00 a l’Edifici Municipal
de la Fassina, havent de comparèixer degudament identificats a l’acte.
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta que signen el president i la secretària del Tribunal;
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