Acta del tribunalNomenament de màxima urgència d'un tècnic/a de serveis a la ciutadania
(grup A subgrup A2) fins a la cobertura definitiva prevista per procés
d'estabilització.
Exp. núm.: 2022/2477
Data: 30 de juny de 2022
Hora inici: 10:00 h
Hora fi: 11:00 h
Hi assisteixen:
- President: Sr. Jordi Solà Carós, cap del Departament de Serveis a la ciutadania del
Consell Comarcal de la Selva
- Vocal: Sr. Agustí Fernández Ros, cap de la Unitat d’Educació del Consell Comarcal de
la Selva
Actua com a secretari el Sr. Agustí Fernández Ros
L'objecte de la sessió és la selecció d’un tècnic/a de Serveis a la Ciutadania (grup A
subgrup A2) per nomenar en màxima urgència fins a la cobertura definitiva prevista per
procés d’estabilització.

Convocatòria d’aspirants
1.

Havent finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds i de conformitat amb
l’anunci publicat a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva i a la Xarxa de
Serveis Integrals d’Ocupació (SIO), resten convocades a la fase d’entrevistes del
procés selectiu les següents persones candidates:
Núm registre
2022035705
2022035720

2.

Candidat/a
Cristina Sibina Nogué
Anabel Colado Contreras

Identificador Data entrevista
**3433***
30/6/22- 09:30 h
**8295***
30/6/22- 10:00 h

Els següents candidat/s resten exclosos del procés de selecció pel fet que van
presentar la seva sol·licitud fora del termini establert a l’anunci del procés i, per tant, ja
no són convocats a la fase d’entrevista:
Núm registre
2022035781
2022035764

Candidat/a
Mª Lluïsa Romanos Losada
Pau Farriol Planas

Identificador
**1436***
**9790***
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Valoració fase d’entrevista

Les valoracions de l’entrevista de les persones candidates que hi han estat convocades
són les següents:
Puntuació CSN ACC
2 punts

2

0.5

Coneixements de les convocatòries d’ajuts de transport
escolar individual i col·lectiu

2 punts

2

0.5

Adaptabilitat al context organitzatiu (habilitats digitals,
treball en equip, possibilitat desplaçaments, etc.)

2 punts

2

1

Capacitats de lideratge, coordinació de reunions i
empatia

2 punts

1.5

1.5

2 punts

2

2

TOTAL

9.5

5.5

Coneixements de l’àmbit del servei de transport escolar

Disponibilitat d’incorporació immediata

3.

Per tot això l’Òrgan de selecció pren els següents ACORDS :

1. Proposar el nomenament de màxima urgència de la candidata Cristina Sibina Nogué
com a tècnica de serveis a la ciutadania (grup A subgrup A2) en règim de funcionària
interina fins a la cobertura definitiva prevista per procés d'estabilització.
2. Traslladar aquesta acta, juntament amb l’expedient tramitat, al President del Consell
Comarcal de la Selva als efectes del seu nomenament.

Un cop finalitzat l'acte, el Tribunal dona per acabada la sessió i signa aquesta acta de
conformitat.
El president

El vocal i secretari

Jordi Solà i Carós

Agustí Fernández Ros
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