ACTA DE LA REUNIÓ DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA D’UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/ANA D’EMPRESA ADSCRIT/A A L’AGÈNCIA
DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF
A Vilanova i la Geltrú, a la seu de l’agència, dimarts 3 de juliol de 2018 a les 14h es reuneix el
tribunal per realitzar el procés selectiu per a la provisió del lloc de treball per un/a tècnic/a
mitjà/ana d’empresa laboral temporal a jornada completa adscrit/a a l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf.
El tribunal de selecció està composat per les següents persones: En Isidre Also Torrents, com
a conseller delegat de Node Garraf, na Yolanda Vallés Camps com a coordinadora i Fina
Fuster Pascual, com a tècnica de l’entitat.
L’objectiu de la sessió és la valoració de les entrevistes, tenint en compte l’exposició del
currículum en relació al lloc de treball, coneixement de la realitat econòmica de la comarca,
entre d’altres, així com, la realització de preguntes que s’han cregut de rellevància en el
transcurs de l’entrevista. Hem procedit a valorar amb un màxim de 5 punts cadascuna de les
entrevistes, quedant els resultats següents, i que estant referenciats amb el número de
registre d’entrada de la instància presentada:
Conceptes a valorar

31

34

39

41

44

Prova escrita i mèrits
Entrevista personal
TOTAL

5.60
3.00
8.60

4.05
3.50
7.55

5.50
2.50
8.00

5.40
4.00
9.40

4.90
4.00
8.90

En base a la valoració final del Tribunal de selecció i contractació vers els candidats valorats
en les tres fases de procés, el Tribunal proposa la candidata 41, essent la de major puntuació
final.
En relació als candidats, en el cas que existeixi més d’un aspirant que hagi superat el procés
de selecció, quedarà en borsa per ordre de puntuació, durant un any, a comptar des de la
resolució del procés de selecció.
Havent finalitzat el procés de selecció i contractació d’un/a Tècnic d’Empresa per a la
contractació laboral temporal a jornada completa de l’Agència de desenvolupament
econòmic del Garraf s’aixeca la present acta, que un cop llegida i trobada conforme, és
signada per tots els membres del tribunal.
Vilanova i la Geltrú, a 3 de juliol 2018
Signat pels membres del tribunal.

Isidre Also

Yolanda Vallés

Fina Fuster

