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Acta del tribunal del procés selectiu per a la selecció d’un/a auxiliar administratiu/va, funcionari/ària
de carrera, de l'escala d'administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup C2, de la plantilla
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del personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant el sistema de concursoposició, més període de pràctiques.
Data: 30/10/2018
Hora inici: 09.30 hores
Hora final: 10:45 hores
Lloc: Sala annexa a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
Es realitza la prova pràctica, tercera prova de la fase d'oposició del procés selectiu per a la selecció d’un/a
auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant el sistema de concurs-oposició,
consistent a portar a terme una prova sobre les tasques del lloc de treball a ocupar, definides en la Base
Primera, apartat 2, de les bases reguladores corresponents, amb els resultats següents:

GONZALEZ M C
JOFRA F M
PICO M V
SALA D J
VILLORBINA P M

6,88
5,63
6,25
6,25
5

La prova es puntua de 0 a 10 punts i cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar la prova. Així
doncs aquest exercici és eliminatori i per tant resten eliminats del procés selectiu els aspirants que no han
superat aquest exercici.
Tots els i les aspirants que segueixen al procés selectiu estan exempts de realitzar la prova de català, i tots
ells tenen la nacionalitat espanyola, pel que la prova següent a realitzar és la prova psicotècnica de
personalitat. Es publicarà en breu en aquest mateix web municipal el dia, hora i lloc on es realitzarà
l'esmentada prova.
La presidenta
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