
Reunió comissió de selecció d’un/a assessor/a del 

grup Castelló en Moviment
Dates, hora i assistents:

 Dilluns 3/10. Comencem a les 16h, finalitzem a les 19.30h. 

Assistents:  Anna Peñalver, Xavi  del  Señor,  Dolors Igual,  Sergi  Salvador,  Raül Beltran, Ximo Almela,
Manolo Mollar i Paz Beltrán. 

 Dimecres 5/10. Comencem a les 16h, finalitzem a les 23.30h. 

Assistents:  Anna Peñalver, Xavi  del  Señor,  Dolors Igual,  Sergi  Salvador,  Raül  Beltran, Ximo Almela,
David Aguilar i Paz Beltrán.

 Dimarts 11/10. Comencem a les 20h, finalitzem a les 21.30h.

Assistents: Anna Peñalver, Xavi del Señor, Iñaki Vallejo, Dolors Igual,  Sergi Salvador, David Aguilar,
Ximo Almela, Manolo Mollar, Tamara Ribes i Paz Beltrán.

Lloc: La Teixidora. Carrer d'Adoberies, 17. Castelló.

El dilluns 3 d'octubre ens reunim a les 16h i a les 16.30 iniciem les cinc primeres entrevistes i la seua
valoració. 

La  candidata  DEST1809  excusa  la  seua  participació  per  mail  el  dimecres  5  d'octubre  pel  matí  i
abandona per motius personals el procés de selecció. 

Seguim el dimecres 5 d'octubre. Ens reunim a les 16h i  a les 16.30h prosseguim amb les quatre
aspirants restants. Al finalitzar les entrevistes iniciem la fase de puntuació de les mateixes. 

Segons les bases en la puntuació de cada un dels apartats de l’entrevista, si no existeix consens, cada
membre  de  la  Comissió  present  i  amb  dret  a  vot  emetrà  una  puntuació  anònima  per  escrit  i
l’entregarà  a  la  secretaria,  la  qual  exclourà  les  puntuacions  més  alta  i  més  baixa  i  calcularà  a
continuació la mitjana aritmètica de les puntuacions restants. 

Al no haver-hi consens s'aplica aquest corrector sobre les puntuacions de la següent manera:

1) eliminem la puntuació més alta i  més baixa,  tantes vegades com cada una d'elles isca
repetida, sempre que queden almenys 2 puntuacions intermèdies per a fer mitjana.

2) Si no és el cas,

2.1.)  si  el  nombre  de  repeticions  de  les  puntuacions  extremes  és  idèntic,  se'n
conserva una de cada;

2.2)  si  no  és  idèntic,  es  van  eliminant  una  per  una  les  puntuacions  extremes,
alternant les més altes i les mes baixes, començant per la q tinga un superior nombre
de repeticions, fins que queden dues puntuacions.

La  Comissió,  davant  la  necessitat  de  més  temps  per  part  de  la  secretaria  per  aplicar  aquest
procediment,  sol·licita  a la Mesa de CseM que s'aplace el punt de l'ordre del  dia de l'assemblea
extraordinària del 7 d'octubre de ratificació del/la nou/va assessor/a.

La secretaria de la Comissió en la convocatòria del dimarts 11 d'octubre a les 20h informa de les
votacions resultants i aporta la respectiva documentació. 



A més s'acorda que el dijous 13 d'octubre es publicarà aquesta acta, i es comunicarà als aspirants els
resultats finals. 

També s'informa a la Mesa de CseM perquè afegisca a l'ordre del dia de l'assemblea ordinària del 21
d'octubre la ratificació de l'aspirant seleccionada.

A continuació annexem les puntuacions resultants de la fase de l'entrevista, junt a la valoració dels 
mèrits, i el resultat final obtingut de la suma d'ambdós baremacions:

CANDIDATA BAREMACIÓ MÈRITS BAREMACIÓ ENTREVISTA TOTAL

1 AATB1987 16 44,7 60,7

2 CKQZ1105 22,22 38,55 60,77

3 MAIN2016 22,10 39,2 61,3

4 CASI0412 15,96 25,3 41,26

5 AMIC1980 27,45 33,3 60,75

6 QLDZ1983 4,30 31,5 35,8

7 DGAP1981 3,45 40,7 44,15

8 TMCB1931 4,75 45,95 50,7

9 DEST1809 11,75 RENÚNCIA RENÚNCIA

10 MOLI2010 4 25,2 29,2


