ANUNCI
RESULTATS FINALS
Convocatòria:

NP 4-2021
DOGC Núm. 8547 - 19/11/2021

Lloc de treball:

Cap Secció Organització, Persones i Innovació a l’Administració

Sistema de selecció:

Concurs - oposició

Dates:

18 de gener de 2022: prova de coneixements teòrics i pràctics i
valoració de mèrits.
24 de gener de 2022: entrevista competencial.

Un cop realitzada la prova de coneixements teòrics i pràctics relativa a la fase d’oposició, es
procedeix a publicar els resultats:

Aspirant

DNI

Prova de coneixements
teòrics i pràctics (sobre 20)
punts)

1

BOZA IVERN, MARIA TERESA

***8219**

12,5

2

JURADO GARCÍA, ANA

***0988**

NP

3

DOUIEF MERRAS, HICHAM

***5153**

NP

Realitzada la valoració dels mèrits aportats en el termini establert en relació a la única persona
aspirant que ha superat la fase d’oposició, i d’acord amb el que regula l’apartat 8.2 de les
bases reguladores, es detalla la puntuació resultant:
Experiència
professional
Nom i Cognoms

MARIA TERESA BOZA IVERN

(fins a 2 punts)

Total
mèrits

Formació
D'especialització o perfeccionament (fins a
1 punt)

En funcions
anàlogues
en AP (màx.
2 punts)

Funcions
anàlogues en
empr. privada
(màx. 1 punt)

< 25h

Entre 26
i 50h

Entre 51 i
100h

>100 h

1

0

0,1

0

0,4

0,5

Altres
titulacions (fins
2 punts)
Sobre 5 punts

2

4

D’acord amb el que determina l’apartat 8.2.3 de les bases reguladores, es procedeix a realitzar,
per part de personal extern especialitzat i amb la presència de membres del tribunal
qualificador, l’entrevista competencial en relació a la única persona aspirant que ha superat la
fase d’oposició. A continuació es detalla la puntuació obtinguda:

DNI

Entrevista
competencial (sobre 5
punts)

***8219**

3,54

Aspirant

1

BOZA IVERN, MARIA TERESA

Per tant, el resultat final del concurs-oposició és el següent:
Oposició
(20 punts)

Identificació

Aspirant

1 BOZA IVERN, MARIA TERESA

Concurs
(10 punts)

DNI

Prova de
coneixements
teòrics i pràctics
(sobre 20 punts)

Valoració de
mèrits (sobre
5 punts)

Entrevista
(sobre 5
punts)

***8219**

12,5

4

3,54

Total
concursoposició
(30 punts)

20,04

D’acord amb l’apartat 10.1 de les bases reguladores, una vegada realitzada la qualificació de
les persones aspirants aprovades per ordre de puntuació, el tribunal qualificador fa pública
aquesta relació i eleva una proposta de nomenament a l’òrgan convocant de la persona que
hagi obtingut una puntuació global més elevada i superior a 15 punts.
En aquest cas, vista la puntuació total del concurs-oposició, el tribunal proposa a l’òrgan
convocant el nomenament de la Maria Teresa Boza Ivern amb NIF ***8219** per ser la única
persona candidata en aprovar i haver obtingut una puntuació global superior a 15 punts.
Aquests resultats es publicaran a la Seu electrònica de l’Ajuntament a l’apartat de
Convocatòries públiques.
Contra aquest resultat pot interposar-se un recurs d’alçada davant l’Alcalde-President de la
Corporació en el termini i amb l’efecte previst a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
La secretària del tribunal qualificador,
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