Procediment: Contractació
Expedient: 120/2018/SQRRHH

ACTA DEL PROCÉS SELECTIU
Unitat:
Descripció:
Data:

Tribunal Qualificador del procés de selecció.
Realització de la cinquena prova del procés selectiu mitjançant
concurs-oposició, d’una plaça de tècnic d’administració general – torn
lliure.
02/04/2019

Vanessa Pérez Moya, TAG de secretaria, actuant com a secretària del Tribunal
Qualificador, faig constar que avui dia 2 d’abril de 2019 s’han dut a terme les
actuacions següents:
1- DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
-

Cinquena prova: Proves psicotècniques, més entrevista competencial
(obligatòria i eliminatòria)

A les 9:10 h es realitza la crida dels aspirants a la casa consistorial de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, Plaça de la Vila, núm. 1, requerint acreditació amb el
document acreditatiu d’identitat.
La prova consisteix en la realització de qüestionaris i una entrevista competencial que
mesuraran els trets de personalitat bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la
seva adaptació personal i social a l’entorn les persones que es presenten són:
Núm. registre
entrada
1 2018008485
2 2018008618

Últims dígits
DNI
227W
934B

La prova la realitza el senyor Francisco José Gómez Màcia, psicòleg col·legiat.
A les 9:25 hores s’inicia la prova i es dona per finalitzada a les 11:05 h i s’emplaça a
les aspirants per a realitzar l’entrevista competencial, per ordre de registre d’entrada.
La primera aspirant a les 11:30 h al despatx de la Cap de Recursos Humans, primera
planta de l’edifici de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
D’acord amb les bases, aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori i les
persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes.
Una vegada finalitzades les entrevistes, el psicòleg emet informe dels resultats de
l’avaluació de les proves i l’entrevista, essent el resultat següent:
Núm. registre
entrada
1 2018008485
2 2018008618

Últims dígits
DNI
227W
934B

Qualificació
APTA
APTA

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 12442212277257331201.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv.

Pàgina 1

Procediment: Contractació
Expedient: 120/2018/SQRRHH

Per tant la puntuació total de la primera fase és la següent:

2018008485 227W
2018008618 934B
-

2a prova
6,1
7

3a prova
7,55
8,05

4a prova
9,25
7,05

Total FASE 1
22,9
22,1

SEGONA FASE: Valoració de mèrits (no eliminatòria)

Seguidament el Tribunal procedeix a la valoració de mèrits al·legats pels aspirants
que han superat la primera fase del procés selectiu, en base a la documentació
presentada i d’acord amb els barems establerts a les clàusules.
En termes generals el Tribunal ha valorat els mèrits seguint els següents
criteris (d’acord amb les bases del procediment):
1- Els mèrits al·legats que no siguin acreditats degudament d’acord amb el
que preveia la clàusula 4.6 de les bases.
2- Els mèrits es computen amb referència a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds.
3- Els cursos realitzats com a màxim fa 10 anys, i sempre que tinguin relació
directa amb el lloc a cobrir, en funció de les matèries examinades i la seva
durada.
En base a aquest criteris, la puntuació obtinguda en aquesta segona fase és la
següent:

EXPERIÈNCIA LABORAL
(MAX 3 PUNTS)

2018008485 2018008618
227W
934B
Puntuació Puntuació
1. Serveis prestats en Ajuntaments
llocs de treball de contingut igual al
que es convoca. (0,5 punts per cada
any treballat (màx. 2 punts)
2. Serveis prestats en qualsevol
administració pública en lloc de treball
amb contingut diferent al lloc convocat
( 0,15 punts per cada any treballat (
màxim 0,5 punts)
2. Serveis prestats en qualsevol ens
privat en lloc de treball amb contingut
relacionat amb els àmbits expressats
amb el lloc convocat ( 0,10 punts per
cada any treballat ( màxim 0,5 punts)
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2

0

0,5

0,335

0

0
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FORMACIÓ
Titulació superior
(MAX 3 PUNTS)
a l'exigida
com a màxim fa 10
màxim 1 punt
anys
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1.Cursos directament relacionat amb
les disciplines de la plaça/lloc a cobrir
(màx. 2 punts)

2

2

2. Cursos relacionats altres disciplines
en l'àmbit de l'Administració Pública (
màxim 1 punt)

1

1

0,5

0,5

0,25
6,25

0,25
4,085

1. Per qualsevol titulació superior a
l'exigida (0,5 punts)
2. Màsters i postgraus relacionats amb
la matèria del lloc de treball (0,25
punts) (màxim 0,50 punts)
Puntuació 2a fase

D’acord amb les bases, aquesta puntuació és provisional i les aspirants tenen un
termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta
per presentar les al·legacions que considerin oportunes.
Es dona per finalitzada la sessió d’avui a les 15:00 h del dia indicat a
l’encapçalament.
I perquè així consti, signo la present acta, la qual presenta un cos de 3 pàgines al
municipi, en la data de la sessió.
La secretària de la mesa,

Vanessa Pérez Moya
Tècnica d'Administració General
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