
 

ACTA  FINAL  DEL  TRIBUNAL  QUALIFICADOR  DEL  PROCÉS  SELECTIU  PER  A  LA
COBERTURA INTERINA DEL LLOC DE  TREBALL  DE  TÈCNIC/A DE  JOVENTUT  I  LA
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL 

Una  vegada  finalitzada  la  fase  d’oposició,  amb  la  present  l’òrgan  de  selecció,  designat
mitjançant la Resolució núm. 2021-1189, de data 3 de setembre de 2021, i constituït en data 14
de  setembre  de  2021,  procedeix  a  publicar  la  valoració  dels  mèrits  de  la  documentació
aportada per la persona aspirant que ha superat la fase d’oposició, atenent al recollit  a les
bases de la convocatòria. 

Efectuada la valoració dels documents acreditatius dels mèrits aportats, el resultat és:

DNI Experiència professional Formació i perfeccionament TOTAL

Administració  
Local

Administració
Pública

Entitat
privada

Màsters o
postgraus

Cursos o
seminaris

****6177** 2,50 0 0,60 0 0 3,10

Tractant-se d’una única aspirant que ha superat el procés selectiu, el Tribunal Qualificador no
considera necessari procedir a la convocatòria de l’aspirant a l’entrevista personal recollida a la
fase de concurs.

Una vegada efectuades totes les fases del procés de selecció, el resultat TOTAL del mateix és
el següent:

DNI Nom Fase oposició Fase concurs TOTAL

Qüestionari Prova
Pràctica

Valoració
mèrits

***6177** CATERINA VILLA  ALVAREZ 11,125 10 3,10 24,225

A la vista dels resultats obtinguts, i sent una única aspirant,  el Tribunal Qualificador eleva a
l’Alcaldia  la  puntuació  obtinguda  per  la  única  aspirant  que  ha  superat  el  procés  selectiu  i
proposa a la Sra. Caterina Villa Alvarez per al seu nomenament com a funcionària interina per a
ocupar el lloc de treball de Tècnic/a de Joventut.

Al tractar-se d’una única aspirant que ha superat el procés selectiu, no es pot constituir borsa
de treball.

I sense més assumptes a tractar s’estén la present acta amb la conformitat de la totalitat dels
membres de l’òrgan de selecció.
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