ACORD DE 4 DE SETEMBRE DE 2020 DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL PROCÉS DE
SELECCIÓ PER LA DESIGNACIÓ D’UN/A DIRECTOR/A EXECUTIU DE L’EPEL FIRA DE TEATRE AL
CARRER DE TÀRREGA, MITJANÇANT EL QUAL ES FAN PÚBLICS ELS RESULTATS DEL CONCURS.
Reunida la Comissió de valoració el 4 de setembre de 2020, HA ACORDAT:
Primer.- Fer públics els resultats del CONCURS.

Identificació aspirant

QUALIFICACIÓ FASE CONCURS

****5218S

7,0

****4363N

9,0

****8929S

5,0

****4723E

8,0

****7818S

7,5

****8762C

6,5

****2372C

7,5

****0626V

5,0

****9125X

5,0

Segon.- La base 8.3 de les bases que regeixen aquest procés selectiu, estableix que com
a complement de l’avaluació del currículum, la Comissió de designació realitzarà una
entrevista professional als candidats que hagin obtingut com a mínim una puntuació de
7,5 punts en la fase anterior, per tal de constatar la idoneïtat de les persones aspirants per
al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball convocat.
En conseqüència, la Comissió ha acordat convocar a l’entrevista als següents aspirants:

Identificació aspirant

QUALIFICACIÓ FASE CONCURS

****4363N

9,0

****4723E

8,0

****7818S

7,5

****2372C

7,5

L’entrevista es realitzarà el dia 21/09/20 mitjançant la modalitat de vídeo conferència
amb l’aplicació zoom (s’enviarà un correu als aspirants amb les claus d’accés). Es seguirà
el següent ordre d’actuació:
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Identificació aspirant

DATA

HORA

****4363N
****7223E
****7818S
****2372C

21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020

10:00
10:30
11:00
11:30

Es recorda que les bases estableixen que la no presentació de la persona aspirant a
l'entrevista, determinarà la seva exclusió del procés.
Vist que l’apartat 9 de les bases estableix que la puntuació mínima per considerar
superat aquest procés serà de 10 punts i que els aspirants que no passen a la fase de
l’entrevista no poden assolir aquesta puntuació, aquests queden exclosos del procés.

Tercer.- Procedir a la inserció d’aquesta resolució a la web municipal, la qual cosa
substitueix la notificació personal als interessats, d’acord amb allò regulat a l’article 45.1
b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Maria Basora Fornell
Presidenta de la Comissió de valoració
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