AJUNTAMENT DE BALSARENY

ANUNCI
QUALIFICACIÓ I PUNTUACIÓ FINAL DEL PROCÈS SELECTIU PER A LA
CONTRACTACIÓ D’UNA PLAÇA INTERINA, AMB CARÀCTER TEMPORAL, D’UN/A
EDUCADOR/A SOCIAL
FASE D’OPOSICIÓ
A) Es realitza la prova escrita de desenvolupament de les preguntes fixades d’entre el
temari establert a les bases de la convocatòria a les persones admeses que s’han
personat a la prova.
Finalitzada la realització de la prova, es procedeix a la seva valoració per part del tribunal
amb el següent resultat:
Número de registre
1-2018-001437-1
1-2018-001456-1
1-2018-001558-1

Qualificació Prova Teòrica
14,6
18,2
3

La següent persona queda exclosa de la convocatòria al no haver assolit la puntuació
mínima de 10 punts a la prova teòrica de la fase d’oposició:
Número de registre
1-2018-001558-1

B) Es realitza la prova pràctica relacionada amb les funcions encomanades al lloc de treball.
Finalitzada la realització de la prova, es procedeix a la seva valoració per part del tribunal
amb el següent resultat:
Número de registre

Qualificació Prova
Pràctica

1-2018-001437-1

16

1-2018-001456-1

18

C) Es realitza una entrevista personal a les persones aspirants que han superat les
anteriors proves amb el següent resultat:
Número de registre

Qualificació
Entrevista

1-2018-001437-1

5

1-2018-001456-1

5
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AJUNTAMENT DE BALSARENY

FASE DE CONCURS
Es procedeix a la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment, en quant al
perfil professional i la formació, de les persones admeses a la convocatòria, que han
acreditat els coneixements de llengua catalana, i que han superat la fase d’oposició, amb el
següent resultat:
Experiència
professional

Formació

TOTAL
VALORACIÓ
MÈRITS

1-2018-001437-1

0,13

0,20

0,33

1-2018-001456-1

3,40

2,60

6

Número de
registre

Sumades les puntuacions obtingudes a la fase d’oposició el resultat, per ordre de puntuació,
és el següent:
TOTAL PROVES
OPOSICIÓ

TOTAL
VALORACIÓ
MÈRITS

VALORACIÓ
TOTAL

1-2018-001437-1

35,60

0,33

35,93

1-2018-001456-1

41,20

6

47,20

Número de registre

ORDRE DEFINITIU DELS ASPIRANTS
D’acord amb les bases de la convocatòria, es proposa el nomenament de la senyora Anna
Peix Sanchez com a l’aspirant amb major puntuació obtinguda.
En quant als aspirants no seleccionats, es proposa constituir una borsa de treball, durant un
termini màxim de 3 anys, per ordre de puntuació.
Essent les 13.30 hores del dia indicat ut supra, els membres del Tribunal qualificador donen
per finalitzada la seva actuació, s’aixeca la sessió, i per fer-hi constar el què s’ha tractat i els
acords presos, estenc aquesta acta que signen amb mi els assistents.

RECURSOS: Contra aquest acte del tribunal qualificador, les persones interessades poden
interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia en el termini d’un mes, a comptar des de
l’endemà de la seva publicació en el tauler d’edictes de la corporació i la web
balsareny@balsareny.cat
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