Departament de Recursos Humans

A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, essent les 8 i 30 minuts del matí del 5 d’abril de 2017 es
constitueix el tribunal qualificador de les proves selectives per la provisió d’una plaça laboral de
monitor de joventut, d’acord amb la convocatòria aprovada per Junta de Govern de data 14 de
febrer de 2017, publicades al BOPT núm. 65 de 3 d’abril de 2017.
Tal hi com es va exposar al llistat d’aspirants, els membres de l’òrgan de selecció són els
següents:
President:

Sra. Maria Lledó Wolkowitz, Tècnica del Departament de Medi Ambient.

Vocal 1er:

Sr. Joan Berenguer Rius, cap de colla del Servei de Jardineria i Zones Forestals.

Vocal 2on:

Sr. Sergi Macip Simó, Tècnic de Recursos Humans de l’Ajuntament.

Actua com a secretària la Sra. Mariona Iglesias Margalef, empleada Recursos Humans de
l’Ajuntament.
PROVA DE CONEIXEMENTS
Es crida per odre alfabètic als aspirants, es comprova el DNI i posteriorment es procedeix a
realitzar la prova teòrica de coneixements d’acord amb el temari. El resultat obtingut és el següent:

Puntuació
4,25
Vila, Aleix
3,75
Rodríguez, Francesc
2,13
Neira, Juan Carlos
5,21
Domènech, Àlex
4,08
Fresquet, Aleix
5,42
Jardí, Raül
D’acord amb el contingut de la base 9.1, els aspirants amb una puntuació inferior de 5 punts en
aquesta prova queden eliminats del procés selectiu.
PROVA PRÀCTICA
Per unanimitat dels membres del Tribunal s’acorda la suspensió de la prova pràctica atès que les
condicions de pluja impedeixen dur a terme les accions de poda i manteniment de gespa previstes.
ENTREVISTA I PROVES PSICOTÈCNIQUES
Els candidats que segueixen dins el procés selectiu es sotmeten a una prova psicotècnica
d’aptituds mecàniques i de raonament, i posteriorment a una entrevista professional. El resultat és
el següent:

Domènech, Àlex
Jardí, Raül

MÈRITS i RESULTAT FINAL

Puntuació
5
6
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE LES PROVES PER A LA PROVISIÓ
D’UNA PLAÇA LABORAL DE JARDINER RELLEVISTA PER JUBILACIÓ PARCIAL.

Departament de Recursos Humans

Es procedeix a comptabilitzar els mèrits dels aspirants, essent el resultat final el següent:

Domènech, Àlex
Jardí, Raül

Prova 1
5,21
5,42

Prova 2
5
6

Mèrits
2,6
2,9

TOTAL
12,81
14,32

En conseqüència, el candidat Raül JARDÍ MARTÍNEZ ha estat el candidat que millor puntuació ha
obtingut en el procés selectiu i en conseqüència se’n proposa la seva contractació en els termes
previstos en les bases de la convocatòria.
I no sent cap altre l’objecte de la present, es lliura aquesta acta, que llegida i trobada conforme, es
signa (al lateral) pels membres del Tribunal selectiu
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