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PROCÉS: Selecció de personal   

EXPEDIENT: 2019/2043 

ASSUMPTE: Acta de sessió i de resultats finals del procés selectiu de 5 places de TAE Jurista, una de les 
quals reservada a persones amb discapacitat, per concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària 
de carrera.  

 

Tipus de sessió: presencial   
Data:  7 de juny de 2019     
Hora inici: 8.15 hores 
Hora final: 15.30 hores 
Quòrum: assistència de tots els membres, d’acord amb l’acta de constitució de l’òrgan de selecció de 20 
de desembre de 2018.  

 
Ordre del dia:  

 
- Acord sobre els indicadors de conducta de cada una de les competències i del perfil 

psicotècnic. 
- Administració de proves psicotècniques. 

S’administra un qüestionari de personalitat d’acord amb les bases específiques. A les 8.15 hores es donen 

les instruccions per realitzar la prova psicotècnica. La prova s’inicia a les 8.22 i finalitza a les 9.22 hores.  

Un cop realitzat el qüestionari, es corregeix per ser posteriorment contrastat i integrat a l’entrevista.  

- Realització d’entrevistes 

 A les 10.15 hores s’inicien les entrevistes fins a les 15.00 hores, i es contrasten amb els resultats de les 

proves psicotècniques, per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en 

aquestes bases. L’entrevista personal ha tingut una durada aproximada de 45 minuts per candidat/a.  

En funció d'aquesta adequació, les persones aspirants són puntuades entre 0 i 2 punts.  

Les competències avaluades són : 

- Compromís amb l’organització i el servei públic 
- Habilitats comunicatives 
- Autodesenvolupament personal 
- Treball en equip- treball transversal 

  

El resultat de l’entrevista i l’adequació del perfil en la prova psicotècnica obtinguda és la següent:  

43634  1.67 

43578 1.22 

43474 1.56  

42933 1.44 

42863 1.56  

42339 1.56  
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Per tant, els resultats finals són els següents: 

.  

 

 

Codi 
identificatiu 

puntuació 
 test 

puntuació 
preguntes curtes 

test+preg. 
prova 

pràctica 
Total 

mèrits  
Entrevista 

TOTAL 
PROCÉS 

SELECTIU 

 42863 4,35 2,500 6,85 17,45 8,3 1.56 34.16 

 43474 3,15 4,300 7,45 14,38 8,3 1.56 31.69 

 42933 3,65 3,740 7,39 13,45 8,3 1.44 30.58 

 42339 3,15 3,750 6,90 13,46 7,25 1.56 29.17 

 43578 4,00 3,150 7,15 12,84 6 1.22 27.21 

 43634 4,00 2,525 6,53 16,05 0,4 1.67 24.65 

 

Tenint en compte que la convocatòria ha previst quatre places de torn lliure i una per torn restringit a 
persones que acreditin tenir reconeguda una discapacitat de grau igual o superior al 33%, l’òrgan de selecció 
proposa que es nomenin funcionàries de carrera les persones següents:  
 

- Noema Colomer Subirà 
- Gemma Garcia Ramos 
- Noemí Pelegrín Vargas 
- Alexandra Puigvert  Cobos 
- Yasmina Hamed Marchal 

 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca acta. 
 
 


