ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC
DE TREBALL, D’UN/A TÈCNIC/A DE TERRITORI- CAP DE QUALITAT URBANA DE
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, A TRAVÉS DE COMISSIÓ DE SERVEIX.
Lloc: Seu de l’Ajuntament (Sala de Plens) (Carrer Cervantes, 16, Palafrugell)
Data (hora d’inici i hora de fi): 28 de juliol de 2020 de 9:00 a 12:15 hores
Assumpte: Constitució del tribunal, valoració de mèrits i entrevistes personals.
Assistents:
PRESIDENT: senyor JOSEP ROVIRA I JOFRE, Secretari de l’Ajuntament de
Palafrugell.
SECRETÀRIA: senyora OLGA AVELLANEDA NOGUERA Tècnica de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Palafrugell
VOCAL:
Senyor DAVID LLONGARRIU REIXACH, Tècnic de medi ambient del Consell
Comarcal de la Garrotxa
Un cop reunits i havent acceptat els seus càrrecs respectius en aquest tribunal, el
senyor president declara vàlidament constituït aquest òrgan de selecció.
1.- Aspirants admesos: Els aspirants admesos al procés selectiu, d’acord amb la
Resolució de l’Alcaldia número 2020/1044, de data 9 de juliol de 2020, són els
següents:

En la mateixa resolució (número 2020/1044, de data 9 de juliol 2020) es declaren tots
els aspirants exempts de la realització de la prova d’acreditació de coneixements orals
i escrits de la llengua catalana, nivell C1.
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2.- Fase de concurs
El tribunal du a terme la valoració dels mèrits, d’acord amb els apartats a) i b) de la
Fase de Concurs, establerts a la base Cinquena de les que regeixen el procés
selectiu:

Codi per a validació :AU3TQ-F33HR-EBKGN
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/3.

JOAQUIM OLLÉ ORIOL
DIANA LLEDÓ SALVADOR
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***1362**
***3098**

a) Valoració de l’experiència professional (fins a 10 punts)
***1362**
Experiència
desenvolupant funcions i
tasques similars o
anàlogues al lloc de
treball convocat: en els
àmbits de medi ambient,
gestió de residus, gestió
medi natural, i/o qualitat
urbana.

0,5 punts per cada 6
mesos complerts
treballats, amb un màxim
de 10 punts.
Nota: Per acreditar
aquesta puntuació cal
aportar informe o certificat
de l’administració
acreditant els extrems a
valorar

Puntuació total experiència

***3098**

1,00

10,00

1,00

10,00

b) Valoració de la Formació (fins a 6 punts)

Haver realitzat altres
cursos relacionats amb
les funcions assignades
al lloc de treball, fins a
un màxim de 4 punts,
d’acord amb l’escala
següent, en els últims
10 anys.

Per cursos, jornades o
sessions de durada inferior a
10 hores, 0,15 punts per
cada un.
Per cursos, jornades o
sessions de durada entre 11 i
20 hores de durada, 0,20
punt per cada un.
Per cursos, jornades o
sessions de durada entre 21 i
45 hores de durada, 0,30
punts per cada un.
Per cursos, jornades o
sessions de durada entre 46 i
75 hores de durada, 0,40
punts per cada un.
Per cursos, jornades o
sessions de durada superior
a 76 hores de durada, 0,50
punts per cada un.

***3098**

1,00

1,00

-

0,45

-

0,80

0,30

0,30

-

-

0,50

0,50

Puntuació total formació

1,80

3,05

Total Puntuació mèrits

2,80

13,05
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1 punt per cada un, amb un
màxim de 2 punts
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***1362**
Disposar d’una altra
titulació acadèmica
universitària, màsters o
postgraus relacionats
amb les funcions i
tasques a desenvolupar
en el lloc de treball:
gestió ambiental, gestió
de residus i/o qualitat
urbana.

Un cop valorats els mèrits dels dos aspirants, es realitzen les entrevistes personals.
Els aspirants han estat citats per realitzar l’entrevista personal a les següents hores:
ASPIRANT
***1362**
***3098**

DATA
28/07/2020
28/07/2020

HORA
10:00
10:30

c) Prova d’entrevista per competències (fins a 10 punts)
Un cop finalitzades, a les 11:45h, el tribunal passa a fer la valoració de l’entrevista
personal realitzada:

***1362**
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
MOTIVACIÓ PER L’OFERTA

I

EXPERIÈNCIA

***3098**

I
0,50

0,91

DESENVOLUPAMENT DE PERSONES I EQUIPS

0,50

1,25

ORIENTACIÓ AL SERVEI I AL CIUTADÀ

1,75

1,75

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

2,00

1,50

TREBALL EN EQUIP

1,25

1,00

VISIÓ ESTRATÈGICA

1,50

1,50

TOTAL PUNTUACIÓ

7,00

7,00

(només es comptabilitza en cas d’empat)

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Aspirant
DNI
***1362**
***3098**

Formació

1,80
3,05

Experiència
professional

Puntuació
Entrevista

PUNTUACIÓ
TOTAL
7,00
9,80
7,00
20,05

1,00
10,00

Vista la relació dels aspirants, el Tribunal proposa a l’alcaldia, previs tràmits oportuns,
per fer efectiva la provisió en comissió de serveis de l’aspirant amb número de DNI
***3098**

Un cop finalitzat el procés selectiu s’estén aquesta acta que, una vegada llegida, és
aprovada per tots els assistents. A continuació el senyor President dona per finalitzat
aquest acte. En dono fe.
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Un cop sumada la puntuació obtinguda pels aspirants no eliminats del procés de
selecció, en la fase de valoració de mèrits, i en la valoració de l’entrevista personal,
els aspirants obtenen la següent puntuació total:
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3. Resultat del procés selectiu

