
AcrA D'ExlnEN DEL pRocEs selecru pER A LA coNTmcrac6 uBoR tL TEtpoRAL
D,UNIA TEcnIcn AUXIuAR DE LLUI's PER PREsTAR ELS 9EU3 SERVEIS I UA TUNOICI6
AUDITORI PALAU DE GONGRESSOS DE GIRONA

A lEs 10:00 hores del dia 13 de gener de 2020, es constitueix a les depend€ncies de la Fundaci6 Auditori
Palau de Congrassos de Girona el tribunal qualificador de les prov$ selectives per a la oontnactaciO

laboral bmporal d'un/a tAcnlc/a auxiliar de llums, per prestar els seus eerveie a la Fundaci6 Audibri
Palau de Gongreasos de Girona.

Presideix El tibunal el Sr. Oleguer Prat Andrcu, secretad delegat de la Fundaci6 Auditori palau de
Congressos de Girona.

Assisteixen oom a vocals: Sr. Jordi Tanida Coromina, cap t-cnic de la Fundaci6 Auditori Palau de
Congressos de Girona i el Sr. Narcls Casassa Font, cap d'lrea de Cultua de I'Ajuntamant de Girona.

Actua de socretAria la Sra. M0nica Fener Oriol, cap de secckl administrativa de personal de
I'Ajunbment de Girona, qu€ actua amb veu per0 sense vot

Les sis personee aspirants admeses al proo6s sebc-tiu estan convocades a les 10:30 hores, i nom6s
assigteixen tres.

El prlmer exerrlcl del proc6s selectiu s'inicia a les 10:30 horee i consisbix en respondre un q0estionad
tipus bst de benta pregunbs i un q0estionad de dos preguntes a desenvolupar, vinculades amb el
temaride la convocatOria, durant un perlode rntxim de dues hot€s.

L'exercici 6s obl[atori i eliminatori, ies valona de 0 a 10 punts, necessihntobbnir un mlnim de 5 punts,
per cdasarn dels q0eationads per superar-lo. En el cas del q0eetionari tipus bs[ una resposta enOnia
descompte 0,5 punts.

La corracci6 de I'exercici eE reeliEa el dia 14 de gener a les depend€ncies de la Fundaci6 Auditori Palau
de Congressos de Girona, amb la pres&ncia de tob els membras deltibunal. Pr€via a la conecci6 es
valora Ia consulta que ha bt I'aspirant ScrgiToms en relaci6 a una de leE dues pregunEs brmulades i

que oonsiden que no brma part del bmari. El tribunaldecideix anul'lar la pregunta, i l'fnica pregunta
de I'apartat general es puntua amb deu punts. El rcsuttat d'aqueeta prova 6s el seg0ent:

Asplrant

--
Guill6n Dan6s Sala
Sergi Toms Martlnez
Xavier Feliu Pnats

Flrntuaclons

8,32
7,3
NO APTE

El segon exerclcl s'lnicia a le 10: 00 hores del dia 15 de gener e 2020 a les depend€ncies de la
Fundaci6 Auditori Palau de Congressos de Girona, i consisleix en un exercici pric{ic planbjat pel
tribunal i relacionat amb el contingut del temari i les funcions del lloc de trEball convocat en el termini
mdxim de dues hores.

L'exercici6s obligatori I eliminatori, ies valora de 0 a 10 punb, necessitant obtenir un mlnim de 5 punts
per supenar-lo.

La coneccl6 de I'exercici es realitsa el dia 16 de gener a las dependdncies cb la Fundaci6 Auditori Palau
de Congressos de Gircna, amb la pree6ncia de bts els membres del tfibunal. El resuttat d'aquesta
prova 6s elsegtient:

{'WIy-



El lercer ererclci, la vatonaci6 dels coneixernents de la llengua catialana, no es rea1Ea a I'acreditar les
persones aspirants el nivell C1 de la Juntia Pennanent Ce Catan que I'eximeix de la realitsacl6 de la
prova.

El quail exercici consisteix en I'enfrevista que es reali?a el dia 20 de gener de 2020 a la Sala de
Glugs Municipals de I'Ajuntament de Girona. Es hacta duna prova no elim'ina6da, i amb una puntuaci6
mdxima de tres punts . El resultat de I'enferrista €s el segueirt:

Aspinant

Guill6n Dan6s Sala
Sergi Toms Marttnez

Asplrant
E

Guill6n Dan6s Sala
Sergi Torns Martlnez

Aepirant

Guill6n Dands Sala
Sergi Toms Martinez

Aspirant

Guilldn Dan6s Sala
Sergi Toms Martlnez

Punt$,aclons

8,70
6,75

PU.ntuaclons

2
2

Puntqacions

5,34
3,10

Puntuacipns

24,36
19,05

Es ptocedeix a la Fase de concurs i el resultat de la valonci6 de m6ri6 es la seggent:

La puntuaci6 final del proc6s selectiu, es h seg0ent:

A la vista dels resultaF anterios el tribunal proposa la confractaci6 labonaltemporal del Sr. Guill6m
Dan6s Sala com a tdcnic auxiliar d'il'hmhacb per prestar els seus senreis a la Fuhdaci6 Auditori palau
de Congrcssos de Girona.

l, en prova de conformibt signen la present acta totrs els membres deltdbunal qualificador. De bt el
que, com a secretari, certifico.

Girona,27 de gener de 20ZO


