ACTA DE RESULTATS DE LA PROVA PRÀCTICA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A
LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PEÓ DE MANTENIMENT, EN RÈGIM DE PERSONAL
LABORAL FIX, QUE ESTÀ VACANT A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

A Sant Vicenç de Castellet, essent les catorze hores del dia 10 de setembre de 2019, es tornen a
reunir a l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del Concurs oposició per a la selecció
d’una plaça de Peó de manteniment, en règim de personal laboral fix, que està vacant a la plantilla
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la finalitat de valorar els resultats de la prova
pràctica, dins de la fase d’oposició, realitzades pels aspirants.
A les tretze hores i trenta minuts s’ha iniciat la prova pràctica, que ha constat de tres exercicis,
segons detall que figura en l’expedient, així com dels criteris emprats per a la correcció de les
mateixes.
Així, un cop completada la prova pràctica del procés selectiu els resultats són els següents:
DNI
6225T
8656R
9885M
2325W

PUNTS
Exercici 1
3,50
3,50
4,00
3,75

PUNTS
Exercici 2
4,00
2,50
1,00
3,75

PUNTS
Exercici 3
1,50
1,90
1,75
2,00

PUNTUACIÓ PROVA
PRÀCTICA
9,00
7,90
6,75
9,50

RESULTAT
FINAL
APTE
APTE
APTE
APTE

En conseqüència, i d’acord amb l’aplicació d’aquests criteris, el Tribunal convoca als aspirants que
han obtingut el resultat final d’APTE/A a les properes proves, prova de coneixement de llengua
(els aspirants que no hagin acreditat el coneixement pertinent), que tindran lloc el divendres, dia
13 de setembre, a les 11:00 h, a l’Ajuntament.
Posteriorment es celebrarà la valoració dels mèrits degudament acreditats pels aspirants, en fase
de concurs.

I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta,
per triplicat exemplar, en prova de conformitat.
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Contra aquesta acta es pot interposar, en virtut de l’article 121 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en concordança amb la base dotzena de les
Bases específiques reguladores del concurs oposició, un recurs d’alçada contra la decisió del Tribunal qualificador, com
a Òrgan que elevarà a la Junta de Govern Local la proposta de nomenament a favor de l’aspirant proposat.

Lluc Basora i Pascual

Sandra Martínez i Jiménez

Eduardo Flores i Royo

Verònica Huguet i Puig

Dolors Garcia i Arjona

Sant Vicenç de Castellet, 10 de setembre de 2019
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