El Tribunal del concurs – oposició per a ocupar dos llocs de treball d’auxiliars
administratius/ives (escala d’Administració General, subescala Auxiliar, grup de
funció C, subgrup de funció C2), adscrites a la Intervenció de l’Ajuntament del
Morell, reunit en sessió de 9 de juny de 2021, ha adoptat per unanimitat els
següents acords:

“Identificació de la sessió
Data: 9 de juny 2021
Hora: 14:00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament del Morell

Hi assisteixen:

-

Sr. Xavier Tardiu Bonet, que actua com a president

-

Sra. Ester Llorens Pérez, que actua com a vocal

-

Sra. Sara Maria Porres Barceló, psicòloga, que actua com a assessora especialista

-

Sr. Jordi Palau Teixidó, que actua com a vocal i secretari del tribunal

Ordre del dia

1.

Resolució del tràmit d’audiència de revisió de la cinquena prova (Psicotècnica) sol·licitada per la
candidata Sra. Cristina Mejías Mancheño.

2.

Formulació de la proposta de resolució del procés selectiu.

Desenvolupament de la sessió
1. Resolució del tràmit d’audiència de revisió de la cinquena prova (Psicotècnica) sol·licitada
per la candidata Sra. Cristina Mejías Mancheño.
Reunits els membres del tribunal el dia 9 de juny de 2021 a les 14:00 hores, assistits per la senyora Sara
Maria Porres Barceló, psicòloga, que actua com a assessora especialista en la matèria per a la valoració
de la cinquena prova (Psicotècnica).
Realitzada la revisió de la cinquena prova (Psicotècnica); i vist l’escrit presentat per la tècnica senyora
Sara Maria Porres Barceló amb registre d’entrada núm. 2021-E-RE-397 de data 14 de juny de 2021, en el
qual s’adjunta informe de valoració de la revisió de la prova psicotècnica de data 9 de juny de 2021.
Tanmateix, la tècnica presenta, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 2021-E-RE-404 de data 16
de juny de 2021, informe justificatiu i interpretatiu dels resultats de la prova realitzada de data 14 de
juny de 2021. En els esmentats informes es conclou que, després de la revisió dels resultats de la prova,
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ANUNCI

la persona participant no ha obtingut uns resultats òptims per al lloc de feina al qual opta, i que la
valoració d’aquesta fase de prova de la persona participant és de “no apte”.
El tribunal es fa seu els informes de la tècnica de data 9 de juny i 14 de juny de 2021, i es resolt el tràmit
d’audiència de revisió de la cinquena prova (Psicotècnica) sol·licitada per la candidata Sra. Cristina
Mejías Mancheño, en el sentit de ratificar el resultat obtingut de “no apte”.
2. Formulació de la proposta de resolució del procés selectiu.
Un cop resolt el tràmit d’audiència de revisió de la cinquena prova, es ratifica la proposta de resolució
del procés selectiu adoptada per part del tribunal, de conformitat amb el contingut de l’acta de data 3 de
juny de 2021. Per tant, es proposa el nomenament de la senyora Francisca Garcia Andrades i de la
senyora Silvia Nolla Magriñà com a personal laboral en període de prova, candidats que han obtingut
la major puntuació en el procés de selecció de personal per a cobrir dos llocs de treball d’auxiliar
administratiu/iva adscrits a l’àrea de Serveis econòmics. (AUX.ADM.L3 i AUX.ADM.L6), amb caràcter
laboral indefinit.
El president aixeca la reunió a les 14:50 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.”

Contra aquesta resolució, per ser acte de tràmit no qualificat, no es pot interposar
cap recurs, sens perjudici que es podrà al·legar l’oposició per a la consideració en la
resolució que posi fi al procediment.

El secretari del Tribunal.
Jordi Palau Teixidó
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