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1er INFORME DEL CONCURS ESPECÍFIC PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL D’URGÈNCIA DE CONSERGE 

Ref. #BorsaBidelUrgentIMF2021 
 
Respecte la convocatòria del concurs específic per a la constitució d’una borsa 
de treball d’urgència de conserge, 
 
El 29 d’octubre es van aprovar les bases. 
 
El mateix dia 29 es fa publicar la web i es va fer difusió al SIAJ, Xarxa Xaloc i 
Feina activa, amb termini presentació currículums el dia 4 de novembre. 
 
El SIAJ va fer difusió el mateix dia 29, i en 3 dies es van rebre més de 20 
currículums, fins arribar a un total de 83 currículums, un cop feta la difusió en 
la resta de xarxes. 
 
Tenint en compte que el IMF no té cobert el 2% de personal amb discapacitat, 
i que a la borsa s’han presentat 6 persones amb discapacitat, s’ha optat per 
entrevistar primer a aquestes 6 persones. 
 
A més a més, en les pròpies bases de la convocatòria s’indica que 
s’entrevistaran mínim les 6 primeres persones més ben puntuades segons 
currículum. 
 
Un cop feta la valoració del CV i entrevista, s’ha obtingut la següent 
puntuació: 
 
Nº 

candidat 
Nom complert Inicials 

Grau 

discapacitat 

Valoració 

CV 

Valoració 

entrevista 

Valoració 

TOTAL 

15 David Z. DZB 68% 22 26 48 

20 Salvador P. SPR 38% 4 no apte no apte 

48 Antoni J. G. AJGV 49% 11 23 34 

52 Florenci O. FOE 33% 23 30 53 

59 Ursula A. UAM 39% 26 no apte no apte 

82 Iván L. ILE 34% 11 no apte no apte 

 
Els candidats/tes 20, 59 i 82 no han superat el procés d’entrevista, 
principalment per la dificultat o manca de les habilitats comunicatives 
necessàries per desenvolupar les tasques de control d’accés, atenció al públic i 
atenció al centre. 
 
La llista de candidats de la bossa ordre de crida queda de la següent forma 
següent: 
 
Nº 

candidat 
Nom complert Inicials 

Grau 

discapacitat 

Valoració 

TOTAL 

52 Florenci O. FOE 33% 53 

15 David Z. DZB 68% 48 

48 Antoni J. G. AJGV 49% 34 

 
D’acord amb les bases, en cas de d’esgotar aquesta llista, es pot encetar un 
nou procés d’entrevistes quan sigui necessari. 
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Vilafranca del Penedès, a 10 de novembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Salvador Ventura Ventura Ester Garcia Adrados 
Administrador General IMF Directora Escola Enoturisme 
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