Procediment: Cobertura temporal del lloc de treball de periodista adscrit/a a l’Emissora Municipal de
Ràdio Rosselló per a realitzar els serveis informatius.

ANUNCI DEL TRIBUNAL DE QUALIFICACIÓ: RESULTATS, PROPOSTA DE
CONTRACTACIÓ I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

Es fa públic que el Tribunal de Qualificació del procés de selecció referenciats, reunits en
sessions dels dies 3 i 7 de setembre de 2020, ha pres, per unanimitat dels seus membres, els
següents

ACORDS:

SESSIÓ DEL DIA 3 DE SETEMRE DE 2020:
1.- Verificació dels requisits de participació
Es fa constar que durant el període de presentació de sol·licituds de participació se n’han
presentat un total de 18 aspirants.
Es verifica que els aspirants disposin i/o hagin acreditat estar en possessió dels requisits de
participació previstos en la base 3a, com a requisits per a la seva admissió com a aspirants, amb
el següent resultat:
ASPIRANT

Incidències detectades

LOPEZ SANZ, ANNA

--

SERRET POLA, MÓNICA

--

CODINAS BENSENY, MARC

--

GRAU MASOT, MARTA

No aporta certificat català C1

AMORES SANCHEZ, DAVID

No aporta certificat català C1
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--

PIFARRÉ SADA, GERARD

--

BONILLA SERRANO, MARIA ISABEL

--

BERNAUS ZAMORA, NÚRIA

--

TORRENTS FAURA, JUAN PABLO

No aporta documentació exigida

TIRADO PEREZ, BEATRIZ

No aporta documentació exigida

GASCÓN PARRI, SÒNIA

No aporta titulació acadèmica

CASTELLÓ MATEU, CARLES

No aporta titulació acadèmica

INGLES RABAL, MARC

No aporta certificat català C1

JUSTE CONCHA, SANTIAGO

--

QUADRAT GONZALEZ, CRISTINA

No aporta titulació acadèmica

TABOADA NORAY, EVA

No aporta certificat català C1

JUAN BOIX, LAURA

Aporta certificat de coneixements
de valencià mitjà, equivalent a
català C1

El tribunal acorda que amb caràcter previ a requerir als aspirants que completin l’aportació de la
documentació exigida per l’acreditació dels requisits de participació relacionats en la Base 3a,
que es procedirà a valorar els mèrits al·legats i justificats; de manera que si a algun dels
aspirants seleccionats per a l’entrevista li manca l’acreditació d’algun dels requisits de
participació sigui formalment requerit per a la seva aportació i confirmar la seva admissió al
procés de selecció

2.- Valoració dels mèrits al·legats i justificats
Es valoren els mèrits al·legats pels aspirants, d’acord amb el previst en els criteris de valoració
continguts en la Base 7a, fase 1
El resum del resultat de la valoració de mèrits és el següent:
ASPIRANT

Ex. Prof
(4)

F. Acadèmica
(1)

Altres títols
(1,5)

Altres
mèrits
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ARDERIU RENÉ, LIDIA

LOPEZ SANZ, ANNA

2,8

0

1,5

0

4,3

SERRET POLA, MÓNICA

0,6

0

0

0

0,6

CODINAS BENSENY, MARC

4

0

1,5

0

5,5

GRAU MASOT, MARTA

4

0

0

0

4

AMORES SANCHEZ, DAVID

4

0,575

1,5

0

6,075

ARDERIU RENÉ, LIDIA

4

1

1,5

0

6,5

PIFARRÉ SADA, GERARD

0,7

0,5

0

0

1,2

BONILLA SERRANO, MARIA ISABEL

0,8

0

0

0

0,8

BERNAUS ZAMORA, NÚRIA

1,9

0,5

1,5

0

3,9

0

0

0

0

0

3,7

0

0

0

3,7

GASCÓN PARRI, SÒNIA

0

0

0

0

0

CASTELLÓ MATEU, CARLES

0

0

0

0

0

INGLES RABAL, MARC

1,9

0,125

1,5

0

3,525

JUSTE CONCHA, SANTIAGO

0,25

0,5

0

0,125

0,875

QUADRAT GONZALEZ, CRISTINA

0

0

0

0

0

TABOADA NORAY, EVA

4

0

1,5

0

5,5

JUAN BOIX, LAURA

4

0,075

1,5

0

5,575

TORRENTS FAURA, JUAN PABLO
TIRADO PEREZ, BEATRIZ

3.- Convocatòria per a la realització de l’entrevista
A conseqüència del resultat de la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants, d’acord amb el
previst per la Fase 2 d’entrevista de la Base 7a s’acorda convocar als següents aspirants:
-

LOPEZ SANZ, ANNA
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(0,5)

-

CODINAS BENSENY, MARC

-

AMORES SANCHEZ, DAVID

-

ARDERIU RENÉ, LIDIA

-

TABOADA NORAY, EVA

-

JUAN BOIX, LAURA

L’entrevista es realitzarà el proper dilluns dia 7 de setembre de 2020, a partir de les 10:30 hores.
S’encarrega al secretari del tribunal de trametre les citacions corresponents, en intervals de 15
minuts per cada aspirant a entrevistar.
Així mateix, s’acorda que en la mateixa citació es requereixi als aspirants que hagin d’esmenar
la manca d’acreditació d’algun dels requisits de participació previstos en la Base 3a, segons s’ha
fet constar en l’apartat 1 d’aquesta sessió.

SESSIÓ DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2020:
1.- Realització de l’entrevista (Base 7a, fase 2)

Compareixen a l’hora indicada els aspirants convocats, llevat de Mar Codinas que ha manifestat
telefònicament que actualment està treballant.
Els membres del tribunal de qualificació decideixen que l’estructura de l’entrevista serà la
formulació de preguntes relacionades amb els següents aspectes:
-

Visió de l’aspirant sobre el paper de les ràdios locals.
Model de l’aspirant sobre la prestació de la ràdio pública local.
Pràctica del periodisme en la ràdio pública local.
Ètica professional.
Experiència professional en el periodisme en general, i en la ràdio local en particular.
Visió del treball en equip en un emissora de ràdio local de petit format.
Coneixement del medi del municipi de Rosseslló.
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Segons allò acordat en la sessió de data 07/09/2020, es duu a terme la realització de les
entrevistes als 6 aspirants que han obtingut major puntuació en la fase 1 de valoració dels mèrits
al·legats i justificats.

La valoració de la prova és la següent:

COGNOMS I NOM

Puntuació
entrevista
2
1,5
2,6
2,5
2,4

AMORES SANCHEZ, DAVID
JUAN BOIX, LAURA
TABOADA NORAY, EVA
ARDERIU REÑÉ, LÍDIA
LÓPEZ SANZ, ANN

2.- Proposta de valoració i puntuació totals
Vistos els resultats de la valoració dels mèrits al·legats i de l’entrevista, s’acorda per unanimitat
assignar la puntuació global següent:

AMORES SANCHEZ, DAVID
JUAN BOIX, LAURA
TABOADA NORAY, EVA
ARDERIU REÑÉ, LÍDIA
LÓPEZ SANZ, ANNA

Puntuació mèrits
6,075
5,575
5,5
6,5
4,3

Puntuació
entrevista
2
1,5
2,6
2,5
2,4

Puntuació total
8,075
7,075
8,1
9
6,7

Es fa constar que l’aspirant David Amores ha acreditat estar en possessió del certificat de
coneixements de català de nivell C1. L’aspirant Eva Taboada no l’aporta en aquest moment, tot i
que manifesta que actualment presta serveis com a funcionària interina a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i que va realitzar la corresponent prova específica, i es compromet a
justificar la superació d’aquesta prova si resulta proposada per al lloc de treball.

3.- Proposta de contractació.
Vistos els punts anteriors, el Tribunal de qualificació, per unanimitat dels seus membres acorda
proposar la contractació com a personal laboral temporal de l’Ajuntament per a la cobertura del
lloc de treball de periodista adscrit/a a l’Emissora Municipal de Ràdio Rosselló per a realitzar
els serveis informatius a la persona següent:
COGNOMS I NOM

DNI
47XXX992W

ARDERIU REÑÉ, LÍDIA
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COGNOMS I NOM

4. Borsa de treball.
Es proposa a l’Alcaldia la creació i constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de
possibles substitucions o vacants que puguin produir-se en un futur en aquest lloc de treball i
fins que no es procedeixi a la seva cobertura definitiva a través del procés de selecció que
correspongui.
D’acord amb el resultat d’aquest procés de selecció integrarà la borsa de treball els aspirants als
quals se’ls han valorat els mèrits al·legats i s’han sotmès a l’entrevista.

ORDRE

COGNOMS I NOM

Condició a complir-se en cas de
crida

1

TABOADA NORAY, EVA

acreditar el nivell C1 de català

2

AMORES SANCHEZ, DAVID

--

3

JUAN BOIX, LAURA

--

4

LÓPEZ SANZ, ANNA

--

INFORMACIÓ SOBRE PUBLICACIÓ DE DADES PERSONALS:
Les dades personals publicades en aquest anunci són les imprescindibles per a donar compliment a les exigències de
publicitat dels processos de selecció d’empleats públics en pública concurrència, i respecten allò previst en la
disposició addicional 7a, apartat 1, de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, que diu “Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese
datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras
numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o
documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias
deberán alternarse”
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La proposta d’ordre en la composició de la borsa de treball és la següent

INFORMACIÓ SOBRE RECURSOS:
Contra aquests acords del Tribunal de Qualificació, que no posen fi a la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde en el termini d’un mes
des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci.

Rosselló, 14 de setembre
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El Secretari de la Comissió de Qualificació
Fèlix Ruiz Martínez

