TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ENGINYERIA AGRICOLA
La Junta de Govern Local (endavant JGL), en sessió de data 21 de juliol de 2020, va acordar
aprovar les bases reguladores per a la creació de borses de treball, amb termini permanent
d’inscripció i creació de llistes d’espera per treballar en l’Ajuntament de Badalona.
Les bases reguladores de la Borsa Activa de l’Ajuntament van ser publicades en el Butlletí Oficial
de la Província (BOPB) de data 27/07/2020.
Atès que l’Ajuntament de Badalona necessita proveir-se, en règim temporal urgent i excepcional,
una borsa de TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ENGINYERIA AGRICOLA (A2) per tal de cobrir necessitats
urgents i inajornables, de caràcter temporal, de l’Àrea de Medi Ambient I Sostenibilitat, davant la
manca de personal que desenvolupi les funcions específiques.
Atès que es va determinar un període addicional per poder realitzar inscripció telemàtica per a la
borsa de la categoria de tècnic/a mitjà/ana enginyeria agricola, i que de conformitat amb els
registres telemàtics d’aquest Departament, resulta la següent llista de persones apuntades en
l’oferta:
PERSONES CANDIDATES
Ordre

DNI

Congoms i nom

1

***5895*-*

FLAMENT MACIA, CAROLA

2

***9626*-*

RECASENS GRACIA, FRANCISCO JAVIER

3

***5593*-*

SALA FARGAS, BERNAT

4

***6401*-*

BLANCO MATA, HUMBERTO

5

***0863*-*

VIDAL PUYAL, RENATA

6

***1427*-*

BAGUENA, ALFONSO

7

***4550*-*

TERRON PANADERO, SILVIA

8

***2858*-*

MARTINEZ ORTIZ, MARIA MAGDALENA

9

***6292*-*

ROMERA I, XAVIER

10

***0602*-*

FUENTE DE LA CARRATALA, IRENE

11

***3832*-*

MACIA VILES, JAUME

12

***4374*-*

ANGLES SORIA, LUIS

13

***2027*-*

ARUS ALEMANY, ELISABETH

14

***3822*-*

ARCALIS BATLLES, JOSE

15

***5726*-*

ASO, ANGEL

16

***4757*-*

ECHEGARAY CARRANZA, MATILDE ROCIO
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Les persones candidates apuntades en l’oferta, relacionades en el punt anterior, hauran de
presentar-se el dia que es detalla a continuació de conformitat amb la distribució de persones per
complir amb les mesures sanitàries establertes per la pandèmia.

PROVA - QÜESTIONARI
Data de realització: Dilluns, 21 desembre de 2020
Previsió d’inici de la prova: 10:00 h

Durada màxima: 30 minuts

LLOC: Badalona Centre Internacional de Negocis - BCIN
Sala Casagema – Entrada pel lateral de l’edifici.
Polígon Les Guixeres - C/ Marcus Porcius, 1 - 08915 Badalona (Barcelona)
La prova que té caràcter eliminatori i serà tipus test amb una puntuació màxima de 10 punts. La
puntuació mínima per superar aquesta prova serà de 4 punts. Les persones aspirants que no
hagin obtingut la puntuació mínima per superar-la seran declarades excloses d’aquesta borsa de
treball.
Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades o errònies no
restaran.
Les persones candidates es presentaran en la prova acreditant la seva personalitat a través del
seu DNI original o passaport original o document oficial identificatiu equivalent en vigor.
Les persones assistents han de complir els següents requisits per accedir a la prova, en cas
contrari no se’ls permetrà l’entrada:

a)

No presentar símptomes compatibles amb la Covid-19 ni temperatura superior al 37,5ºC.

b)

No haver d’estar aïllat per donar positiu en Covid-19.

c)

No estar a l’espera de resultat de PCR.

d)

No conviure amb una persona diagnosticada positiu en Covid-19.

e)

No estar en quarantena domiciliària.

Hauran de portar:
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a)

Mascareta quirúrgica o FPP2, correctament posada.

b)

Acreditació del nivell de català C1

c)

Bolígraf blau o negre (no rotulador).

ENTREVISTA
Un cop finalitzada la prova, es realitzaran les entrevistes, que consistiran en mantenir un diàleg
amb la comissió sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l'experiència
professional de la persona aspirant, a efectes d'avaluar la persona aspirant.
No tindrà caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 6 punts.
En cas d'empat, es designaran les persones aspirants que hauran de realitzar una nova entrevista
personal davant la comissió, amb la única finalitat de seleccionar la millor candidatura.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Badalona, 2 de desembre de 2020
Unitat de Selecció
Departament de Recursos Humans

3/3

