ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A
PER A LA DINAMITZACIÓ DE L’AULA D’HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
-

Sessió ordinària.
Data: 10 d’octubre de 2016
Hora d’inici: 14:00
Hora de fi: 14:40
Lloc: Agència de Desenvolupament del Ripollès

Assistents
President
Sr. Gerard Soler i Serra
Secretari
Sr. Gerard Soldevila i Freixa
Vocals
Sra. Rosabel Jiménez i Tallón
Sra. Sara Parejo i Anglada
Sr. Marc Bigas i Bau

Constitució del Tribunal Qualificador
Quan són les 17:00 hores es constitueix el Tribunal Qualificador als efectes de realitzar el
procés per a la contractació d’un/a tècnic/a per a la dinamització de l’Aula d’Hostaleria del
Ripollès.
Comprovada la documentació de l’expedient, ha superat el procés inicial 1 aspirant amb
el següent DNI:
1) 08828044T

D’acord amb les bases reguladores del procés de selecció correspon valorar els mèrits
al·legats i acreditats documentalment pels aspirants segons el barem que consta en les
bases reguladores, el resultat de la valoració és el següent:
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DNI
08828044T

MÈRITS
5,5

És procedeix a realitzar una entrevista personal a l’aspirant, que consistirà en mantenir un
diàleg amb l’aspirant per tal d’avaluar l’adequació del mateix a les característiques
específiques del lloc de treball. Es valorarà també la capacitat comunicativa, i el
coneixement del territori. Puntuació màxima de 5 punts.
S’inicia d’acord amb l’ordre d’aspirants assenyalat amb anterioritat. Havent entrevistat a
tots els aspirants el Tribunal qualifica i els aspirants obtenen la puntuació següent:
DNI
ENTREVISTA
08828044T
4,1

En conseqüència, el resultat del procés per a la contractació d’un/a tècnic/a per a la
dinamització de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès.és el següent:

DNI
08828044T

TOTAL
9,6

Per tot això, s’emet la següent,
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DISPOSICIÓ
El Tribunal resol:

Primer. Establir la puntuació final del procés per a la contractació d’un/a tècnic/a per a la
dinamització de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès, d’acord amb la puntuació que es reflecteix
en aquesta acta, establint l’ordre del procés:

DNI
ORDRE
08828044T
9,6

Segon. Publicar el resultat del procés al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès.
Tercer. Elevar aquesta resolució a l’òrgan competent del Consorci als efectes oportuns.
I perquè així consti es signa aquesta acta que consta de tres pàgines enumerades de la 1
a la 3, pels membres del Tribunal Qualificador, en la data i en el lloc indicats en
l’encapçalament
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