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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
16 de maig de 2022
09:40
12:00

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

Presidenta
Secretari
Vocal representant de l’Administració local
Vocal representant de l’Administració local

Marina Romeo Delgado
José Enrique Bellver Soto
Janina Castellnou Rovira
Jordi Monrós Garate

A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha constituït el tribunal
nomenat per a la realització de les proves competencials i psicotècniques amb
l’assessorament de la doctora Rosalía Cascón, tal com diuen les bases de la
convocatòria:
10.2.4. Proves competencials i psicotècniques
Es realitzen una o vàries proves competencials per avaluar les aptituds i actituds del candidat/a
necessàries per acomplir amb èxit el lloc de treball segons les seves especificacions funcionals.
Els tests emprats compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i guarden una connexió directa
amb el perfil i les competències necessàries per un bon acompliment del lloc de treball segons la
seva descripció funcional.
Aquestes proves no son eliminatòries i es qualificaran de 0 a 12 punts.

En data 18 de maig de 2022, a les 11:45 h, es reuneix el tribunal format per la
presidenta Sra. Marina Romeo Delgado, el secretari Sr. José Enrique Bellver Soto, la
vocal Sra. Janina Castellnou Rovira, i la doctora Rosalia Cascón, per procedir a la
finalització de la prova psicotècnica, a les 12:15 h.
Els resultats de les proves competencials i psicotècniques són:
ASPIRANT
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CLAVES

BFQ COMPETEA TOTAL
1
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Janina Castellnou Rovira (2 de 2)
Cap del Servei de Disciplina
Data Signatura: 20/05/2022
HASH: 4d49720ff848633258b5d2a53aa4b70e

Tribunal

PATRICIA BARRALLÓ ****

3,64

4

3

10,64

Total fase oposició i una part de la fase concurs:
NUM

DNI

NOM i COGNOM

4 4641***** PATRÍCIA BARRALLÓ ****

TOTAL
OPOSICIÓ
32,4

PROVES
COMPETENCIALS
10,64

TOTAL
43,04

El tribunal emplaça l’aspirant a la realització de l’entrevista el dia 24 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
MARINA
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El secretari
José Enrique Bellver Soto

Vocal representant de l’administració local
Janina Castellnou Rovira
Document signat electrònicament al marge.

Vocal representant de l’administració local
Jordi Monrós Garate
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