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CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN  

COORDINADOR TÈCNIC 2 (Graner) 
 
 

ACTA ENTREVISTES FINALS 
 
 
 
A partir de la preselecció de candidats segons es detalla a informe de 31 de gener 2020, s’ha 
procedit a les entrevistes en la forma següent: 
 
 

Dimecres 5 de febrer Dimarts 21 de gener 
  

16:00 – RH-CTG-0023 10:00 – RH-CTG-0022 
16:30 – RH-CTG-0036 10:45 – RH-CTG-0037 
17:00 – RH-CTG-0027 13:00 – RH-CTG-0008 

 16:00 – RH-CTG-0034 
 
El candidat amb número de registre RH-CTG-0007 ha renunciat a seguir en el procés mitjançant 
correu electrònic de 5 de febrer de 2020, sense especificar el motiu. 
 
La valoració que s’ha fet de cada una de les entrevistes per qualificar la capacitat tècnica i 
professional, tal i com es preveu en l’oferta de lloc de treball, ha estat per un màxim de 5 punts. 
Obtenint cada un dels candidats la puntuació de la taula consolidada amb la puntuació de mèrits: 
 
 

Puntuació màxima 5   
RH-CTG-0008 4,00 
RH-CTG-0022 2,00 
RH-CTG-0023 3,00 
RH-CTG-0027 4,50 
RH-CTG-0034 3,00 
RH-CTG-0036 5,00 
RH-CTG-0037 4,50 

 
 
En l’acumulat de les puntuacions dels apartats de valoració de mèrits i entrevista, que configura 
la puntuació final del procés, les valoracions obtingudes per a cada candidat són les següents: 
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 Mèrits Entrevista TOTAL 
Punt. màxima 11 5 16 

    
RH-CTG-0008 7,30 4,00  11,30 
RH-CTG-0022 8,50 2,00  10,50 
RH-CTG-0023 10,50 3,00  13,50 
RH-CTG-0027 7,05 4,50  11,55 
RH-CTG-0034 7,50 3,00  10,50 
RH-CTG-0036 8,75 5,00 13,75 
RH-CTG-0037 7,75 4,50 12,25 

 
 
 
Com a resultat del procés de selecció es proposa la candidata amb el número de registre RH-
CTG-0036,   

Sra. Conxita PONS VALCARCEL 
 
per a ocupar el lloc de COORDINADOR TÈCNIC (2) GRANER, amb les condicions que s’estableixen 
a l’oferta de referència. 
 
El llistat de candidats amb puntuacions finals als efectes de l’apartat 13 de dels bases (gestió 
dels candidats) és el següent: 
 

1 RH-CTG-0023    13,50  
2 RH-CTG-0037    12,25  
3 RH-CTG-0027    11,55  
4 RH-CTG-0008    11,30  
5 RH-CTG-0022    10,50  
6 RH-CTG-0034    10,50  

 
 
Barcelona, 10 de febrer de 2020 
 
 
 
 
 
 
El Tribunal de selecció 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada o 
qualsevol altre dels legalment previstos que s’estimi oportú 
 


