PROCÉS SELECTIU
Una plaça de tècnic/a superior de recursos humans
ACTA DEL TRIBUNAL
Dades de l’acte
Lloc
Data
Hora d’inici
Hora acabament

Casa de Cultura Agustí Sardà
12 de maig de 2022
08:55
12:40

Procés selectiu
Núm.
Plaça
Grup
Sistema
Convocatòria

170/2022
Tècnic/a superior
A1
Concurs Oposició
Decret d’Alcaldia núm. 2022-0665, de 17 de febrer de 2022

Tribunal
Vocal representant de l'Administració local i Presidenta

Marina Romeo Delgado

Secretari

José Enrique Bellver Soto

Vocal representant de l’Administració local

Janina Castellnou Rovira

Vocal representant de l’Administració local

M. Isabel Toribio Cazorla

Vocal EAPC

Eva Mateos Ramos

A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el tribunal
nomenat per realitzar el tercer exercici del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a
superior en recursos humans.
Tercer exercici: Consistirà en resoldre un o dos casos pràctics proposats i a criteri del tribunal,
relacionats amb les tasques a desenvolupar, especialment les relatives a competències i
habilitats interpersonals i gestió de personal i d’equips de treball, referits el temari que figura a
l’annex I.
Durant el desenvolupament d’aquest exercici les persones aspirants podran, en tot moment, fer
ús de textos legals en què vagin proveïdes. No es podrà fer ús de formularis o similars ni de
textos concordants.
La durada màxima d’aquesta prova serà de màxim de 2 hores.
La qualificació de l’exercici serà de 0 a 50 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 25 punts per
superar aquesta prova.
Per a valorar el cas pràctic es tindrà en compte:
- Fins a un 10 % de la valoració total, el coneixement general de la normativa que afecta la
resolució del cas.
- Fins a un 10 % de la valoració total, la claredat en l’exposició i la utilització d’un llenguatge
correcte.
- Fins un 10% de la valoració total les solucions de caràcter relacional i interpersonal aportades
en base a les habilitats i competències requerides pel lloc de treball.
- Fins a un 20 % de la valoració total, l’argumentació i justificació de les solucions aportades.
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- Fins a un 50 % de la valoració total, la correcció de la resposta.

Aspirants PRESENTATS/DES
NUM

DNI
NOM i COGNOM
1 4641***** PATRÍCIA BARRALLÓ ****

PRESENTAT/DA
SI

Resultats del tercer exercici
NUM

DNI
NOM i COGNOM
1 4641***** PATRÍCIA BARRALLÓ ****

3r EXERCICI
25,5

Total fase oposició:
NUM.
1

DNI

NOM i COGNOM

4641***** PATRÍCIA BARRALLÓ ****

2n EXERCICI 3r EXERCICI
6,9

25,5

TOTAL
OPOSICIÓ
32,4

Els aspirants que hagin superat la fase de l’oposició, hauran de presentar la justificació
dels mèrits en un termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de
l’acta de la fase d’oposició.
El tribunal emplaça l’aspirant a la realització de les proves competencials i
psicotècniques el dia 16 de maig a les 10:00 hores a la Casa de Cultura Agustí Sardà de
Mont-roig del Camp (C/ de la Mare de Déu de la Roca, 5).
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signo jo com a presidenta del Tribunal,
que certifico, en data i lloc consignada al encapçalament.
Contra aquesta resolució, per ser acte de tràmit no qualificat, no es pot interposar cap
recurs, sens perjudici que es podrà al·legar l’oposició per a la consideració en la
resolució que posi fi al procediment.

La presidenta
Marina Romeo Delgado
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