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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCES SELECTIU PER GONSTITUIR
UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONES TÉCNIQUES DE PROMOGIÓ ECONÓMICA
DE L'AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

A Torrefarrera, essent les 8:30 hores del dia 1 d'abril de 2Q22, i havent estat convocats
préviament els membres titulars, es reuneix el Tribunal Qualificador del procés selectiu per
constituir una borsa de treball de persones técniques de promoció económica de
I'Aj untament de Torrefarrera

Assistents:

Ordre del dia:

1.- Realització de la prova específica de llengua catalana.
2.- Realització de la prova práctica.

I.. REALITZACIÓ DE LA PROVA ESPEGÍFICA DE LLENGUA CATALANA

Essent les 8:30 hores del dia 1 d'abril de 2022, en preséncia del Técnic en matéria
lingüística designat pel Consorci per la Normalització Lingüística, Sr. Antoni Daurell, es
constata que cap de les persones convocades per realitzar la prova de nivell de suficiéncia
de llengua catalana, nivell C1 s'ha presentat a la prova.

Per aquest motiu, el Tribunal acorda declarar no presentades les dues persones candidates i

per tant, considerar-les no aptes:

Nom i coqnoms DNI Qualificació prova de catalá
Patricia Marin Polo ****0242** No presentada

Cristian Garcia Ortiz ****330** No presentat

2.. REAL¡TZACIO DE LA PROVA PRACTICA

Essent les 12:30 hores del mateix dia 1 d'abril de 2022, el Tribunal procedeix a realitzar la
prova práctica que determina la base 8 de les bases reguladores del procés selectiu a les
persones aspirants que s'han presentat.

Es dona compte de la identitat de les persones aspirants que s'han presentat a la prova

Nom i coqnoms DNI

Adrian Maqdaleno Caminal ****89 I **

Sorava Ferrer Ramos ****1 86**

Maria Montserrat Solé Vilamaió ****358**

Marc Pla Vázquez ****0 
1 4**

Maria Carmen Beltran Gaseni ****747**
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Titular
Presidenta Anna Gallart Oró, Secretária lnterventora de l'Ajuntament de Torrefarrera

Vocal Alex Dominguez Vilches Técnic de la Diputació de Lleida

Vocal Francesc Bolaños Díaz, representant de l'Escola d'Administració Pública
de Catalunva

Secretari/a Elisabeth Calvet Pifarré, Técnic de recursos humans de l'Ajuntament de
Torrefarrera
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Yolanda Alarcón Ruíz ****689*

Laia QuerolAndreu ****593*

El Tribunal fa lliurament a les persones aspirant de la prova, consistent en la realització, per
escrit, d'un exercici de carácter práctic, relacionat directament amb les funcions própies de la
plaga a proveir.

Per la realització d'aquest exercici no es poden utilitzar textos legals ni normatius.

La puntuació máxima será de 5 punts i será necessari obtenir un mínim de 2,5 punts per
superar la prova.
Aquest exercici tindrá una durada máxima de 90 minuts.

El Tribunal fa lliurament a les persones aspirants del supósit de carácter práctic, consistent
en l'elaboració d'un Pla d'acció de promoció económica de l'Ajuntament, amb dos projectes
a impulsar.

L'exercici práctic inclou els següents criteris de valoració de la prova:
- La relleváncia dels projectes per l'economia del municipi.
- La relació entre I'impacte previst als projectes i el seu cost
- L'aplicabilitat dels projectes en el primer any
- La capacitat per I'argumentació i claredat en l'exposició.

Finalitzat el temps de realització de la prova, es dona la mateixa per acabada i el Tribunal
recull els exercicis.

El tribunal acorda que es faci pública aquesta acta a través de la página web municipal.

I sense que existeixin més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, a les 14:45
hores la qual, com a secretária, estenc aquesta acta

1 d'abril de 2022
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