ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, DE LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL,
EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE, DE TÈCNICS/QUES D’AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT
LOCAL (AODL) PER AL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE L’ECONOMIA
CULTURAL I CREATIVA DE LA VALL DEL GES, ORIS I BISAURA.

Identificació de la sessió:
Òrgan: Tribunal de selecció
Data: 18/10/2022
Lloc: Seu Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura, carrer Enric Prat de la Riba, núm. 1719, 1er pis, (08570), Torelló
Assistents:
Presidenta: Sra. Natàlia Pérez Belver, gerent del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura
Vocals:
Sra. Montserrat Codinach Danés, tècnica d’ocupació del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura
Maria Soler Tor, tècnica d’ús públic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura o
persona a qui delegui.
Secretari: Sr. Jordi Valls i Aumatell, Secretari del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura

Ordre del dia:
- Llistat d’admesos i exclosos
- prova de coneixements específics
- prova competencial
- Mèrits
- Proposta de persona seleccionada i constitució de borsa.

Acta:
Existeix quòrum suficient per entendre vàlidament constituït el tribunal que accepta les
bases de la convocatòria.
Per resolució de la Presidència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura de data
27 de setembre de 2022 s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés
de selecció per la creació d’una borsa de treball, en règim laboral temporal, pel sistema
de concurs oposició lliure, de tècnics/ques d’agents d’ocupació i desenvolupament local
(AODL) per al projecte de dinamització de l’economia creativa a la Vall del Ges, Orís i
Bisaura.

Les bases i la convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 3 d’octubre de 2022.
D’acord amb la resolució de la presidència 2022DECR000118 de data 11 d’octubre de
2022 d’aprovació de la llista dels aspirants admesos i exclosos, han estat admesos al
procés selectiu les següents persones:
A) Persones admeses:
registre

DNI codificat

Prova de català

E2022000427

***4683**

EXEMPT

E2022000428

***7641**

EXEMPT

E2022000434

***5954**

EXEMPT

E2022000435

***8789**

EXEMPT

E2022000436

***1804**

EXEMPT

E2022000439

***6687**

EXEMPT

E2022000440

***5330**

EXEMPT

E2022000441

***4024**

EXEMPT

E2022000442

***9752**

EXEMPT

E2022000443

***9411**

EXEMPT

B) Persones excloses
registre

E2022000432

DNI codificat

MOTIU

***8580**

No es presenta la documentació necessària,
segons la base quarta.

***6857**

No es presenta la documentació necessària,
segons la base quarta.

E2022000437

Els aspirants admesos al procés de selecció es convoquen a les 9:30 del dia 17 de
d’octubre de 2022 per a la realització de la prova pràctica de caràcter obligatori i
eliminatori de coneixements específics.
La prova pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori, té una puntuació màxima de 10
punts. Cal desenvolupar dos temes dels proposats pels membres del tribunal. La
puntuació de cada exercici és de 5 punts. Per superar-la cal obtenir una puntuació
mínima de 5 punts.
En data 17 d’octubre de 2022 es va públic el resultat de la prova pràctica de
coneixements específics.
PROVA PRÀCTICA
RESULTAT

Núm de
registre

DNI codificat

E2022000427

***4683**

2,25

1,25

E2022000428

***7641**

3,5

4,5

E2022000434

***5954**

0,75

0,75

E2022000435

***8789**

E2022000436

***1804**

1,75

2,25

4 NO APTE

E2022000439

***6687**

2,5

1

3,5 NO APTE

E2022000440

***5330**

4,75

4,5

9,25 APTE

E2022000441

***4024**

3

3,5

6,5 APTE

E2022000442

***9752**

NO PRESENTADA

NO APTE

E2022000443

***9411**

NO PRESENTADA

NO APTE

EXERCICI 1

EXERCICI 2

TOTAL

3,5 NO APTE
8 APTE
1,5 NO APTE

NO PRESENTADA

NO APTE

Els aspirants que han assolit una puntuació igual o superior a 5 punts a l’exercici segon:
prova pràctica de coneixements específics es convoquen el dia 18 d’octubre de 2022
per realitzar l’exercici competencial, una entrevista personal, amb el Tribunal, l’objectiu
de la qual és valorar les qualitats i idoneïtat de les persones aspirants en relació amb el
lloc de treball per avaluar-ne el grau d’adequació al perfil de les competències
professionals.
Núm de
registre

DNI
codificat

entrevista

E2022000428 ***7641** 18/10/2022 a les 9.20h
E2022000440 ***5330** 18/10/2022 a les 11,40h
E2022000441 ***4024** 18/10/2022 a les 12h

La qualificació màxima d'aquest exercici és de 10 punts.
Finalitzades les entrevistes, el tribunal valora el resultat de l’exercici competencialentrevista i acorda per unanimitat les puntuacions següents:
Núm de
registre

DNI
codificat

Puntuació
entrevista
7
9
7,5

E2022000428 ***7641**
E2022000440 ***5330**
E2022000441 ***4024**

QUALIFICACIÓ FASE OPOSICIÓ:
Núm de
registre

prova
DNI
coneixement
codificat
específic

E2022000428 ***7641**
E2022000440 ***5330**
E2022000441 ***4024**

entrevista

8
9,25
6,5

7
9
7,5

A continuació el tribunal passa a realitzar la fase de concurs de mèrits i a valorar, de
conformitat amb la base setena la documentació aportada pels aspirants que han
superat la fase d’oposició:
Núm de
registre

DNI
Experiència Formació
codificat

E2022000428 ***7641** 2,34
E2022000440 ***5330** 6,00
E2022000441 ***4024** 2,56

2,90
3,75
2,05

Total
mèrits
5,24
9,75
4,61

Del conjunt de les proves resulten les puntuacions següents:
prova
DNI
total mèrits coneixement entrevista
TOTAL
codificat
específic
E2022000428 ***7641**
5,24
8
7
20,24
E2022000440 ***5330**
9,75
9,25
9
28,00
E2022000441 ***4024**
4,61
6,5
7,5
18,61
Núm de
registre

Per la qual cosa, el Tribunal qualificador proposa, atenent a les bases reguladores de la
convocatòria, la contractació del candidat amb major puntuació com a tècnics/ques
d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) per al projecte de dinamització de
l’economia cultural i creativa a la Vall del Ges, Orís i Bisaura, en règim de personal
laboral temporal i els aspirants classificats en segon i tercer lloc com a integrants d’una
borsa de treball durant 2 anys per cobrir una possible vacant del candidat amb millor
puntuació.

Candidat amb major puntuació
1r lloc E2022000440 ***5330**

Borsa
2n lloc E2022000428 ***7641**
3r lloc E2022000441 ***4024**
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