ACTA D’EXAMEN DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL INTERINA
D’UN/A TÈCNIC/A DE PRODUCCIÓ PER PRESTAR ELS SERVEIS AL DEPARTAMENT DE
CONGRESSOS DE LA FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA
A les 9.30 hores del dia 24 de juliol de 2018, es constitueix a les dependències de la Fundació
Auditori Palau de Congressos de Girona el tribunal qualificador de les proves selectives per a la
contractació laboral interina d’un/a tècnic/a de producció per prestar els serveis al departament de
congressos de la Fundació Auditori Palau de Congressos.
Presideix el tribunal el senyor Vicenç Estanyol Bardera, secretari delegat de la Fundació Auditori
Palau de Congressos.
Assisteixen com a vocals: Senyora Marta González Acín, tècnica de congressos de la Fundació
Auditori Palau de Congressos, i el senyor Josep Quer i Carbonell, cap de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació de l’Ajuntament de Girona.
Actua de secretari Narcís Casassa Font, cap de l’Àrea de Cultura, Educació, Benestar Social i
Ciutadania i responsable de l’Auditori, que actua amb veu però sense vot.
Les vuit persones aspirants admeses al procés selectiu estan convocades a les 10 hores, però
només assisteixen sis de les vuit aspirants.
El primer exercici del procés selectiu s’inicia a les 10 hores i consisteix en contestar cinc
preguntes, dues del temari general i tres del temari específic, que formen part de l’annex de la
convocatòria, durant un període màxim de dues hores.
L’exercici és obligatori i eliminatori, i es valora de 0 a 10 punts, necessitant obtenir un mínim de 5
punts per superar-lo.
La correcció de l’exercici es realitza el dia 26 de juliol de 2018, a les 8 hores, al despatx de Cultura
de l’Ajuntament de Girona, amb la presència de tots els membres del tribunal. El resultat d’aquesta
prova és el següent:
Aspirant
*****473D
*****644D
*****909C
*****719J
*****682H
*****451X

Puntuacions
5,1
2,7
1,2
5,8
6,3
Retirat/da

El segon exercici del procés selectiu s’inicia a les 13 hores del dia 26 de juliol de 2018 i consisteix
en desenvolupar un cas pràctic relacionat amb les funcions pròpies del lloc de treball objecte de la
convocatòria, durant un període màxim d’una hora i trenta minuts.
L’exercici és obligatori i eliminatori, i es valora de 0 a 10 punts, necessitant obtenir un mínim de 5
punts per superar-lo.
La correcció de l’exercici es realitza el dia 26 de juliol de 2018, a les 17.30 hores, al despatx de
Cultura de l’Ajuntament de Girona, amb la presència de tots els membres del tribunal. Fer nota que
hi participa la senyora Núria Prats Alcón, tècnica de congressos de l’Ajuntament de Girona, membre
suplent de la titular senyora Marta González Acín. El resultat d’aquesta prova és el següent:
Aspirant
*****473D
*****719J
*****682H

Puntuacions
7,75
8
8,5
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El tercer exercici, la valoració dels coneixements de la llengua catalana, no es realitza a l’acreditar
per part de les persones aspirants el nivell C1 de la Junta Permanent de Català que eximeix de la
realització de la prova.
El quart exercici, entrevista i valoració de les condicions personals d’acord amb les dades
aportades en el currículum, es realitza el dia 27 de juliol de 2018, a partir de les 12 hores a la sala
Renart de l’Ajuntament de Girona.
Aquest exercici té caràcter eliminatori, i és puntuat fins a 5 punts, puntuació que s’acumula a
l’obtinguda en els exercicis anteriors.
Finalitzada la fase d’oposició, es procedeix a la valoració dels mèrits d’acord amb les bases de la
convocatòria, i els resultats són:
Aspirant: *****473D
Experiència professional en Administracions Públiques:

2 punts

Experiència professional en altres institucions sector Públic:
Experiència professional en el sector privat:
Formació:

1,25 punts

Total valoració: 3,25 punts

Aspirant: *****719J
Experiència professional en Administracions Públiques:
Experiència professional en altres institucions sector Públic:
Experiència professional en el sector privat:

1 punt

Formació:

1,80 punts

Total valoració: 2,80 punts

Aspirant: *****682H
Experiència professional en Administracions Públiques:

2 punts

Experiència professional en altres institucions sector Públic:
Experiència professional en el sector privat:
Formació:

1,50 punts

Total valoració: 3,50 punts

La puntuació final del procés selectiu és la següent:
Aspirants

Puntuacions

*****473D

19,20 punts

*****719J

20,2 punts

*****682H

21,7 punts
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A la vista dels resultats anteriors, el tribunal proposa la contractació laboral interina de l’aspirant
amb DNI *****682H com a tècnic/a de producció per prestar els serveis al departament de
congressos de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona.
D’acord amb les bases reguladores del procés de selecció, les altres dues persones aspirants
resten a la borsa de treball als efectes de suplir possibles baixes.
I, en prova de conformitat signo la present acta. De tot el que, com a secretari, certifico a Girona el
dia 27 de juliol de 2018.

Vicen Estanyol i Bardera
Secretari (p.d.)
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