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Acta de la sessió del resultat de la prova psicotècnica de personalitat de la fase d'oposició del procés
selectiu mitjançant el sistema de concurs-oposició d’una plaça de personal subaltern de la plantilla del
personal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Un cop rebuts els resultats per part de l’empresa Consultans de Barcelona de la prova psicotècnica de
personalitat realitzada el dia 3 de desembre de 2018 a les 11 hores, els membres del tribunal ratifiquen la
puntuació obtinguda que és la següent:
DNI

Prova psicotècnica

77305474J

9

39181200X

9

37275058Q

8

15852169V

7

53070286V

7

34757560Y

7

El test de personalitat es valora de 0 a 10 punts, segons el criteri del piscòleg, i cal obtenir una puntuació
mínima de 6 punts per superar-la.
Un cop finalitzada la fase d’oposició es passa a la fase de concurs pels aspirants que hagin superat la fase
esmentada. El tribunal es reunirà el dijous, 13 de desembre a les 9h a les Cases dels Mestres per realitzar
la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les candidats/es, fins a un màxim de
10 punts, sumant els apartats d’experiència professional i els de formació.
Posteriorment a les 10:30h aquest mateix tribunal començarà a realitzar les entrevistes amb un marge de
10 minuts per entrevista als candidats a la plaça de subaltern seguint l’ordre de puntuació de la prova
psicotècnica:
DNI

Entrevista

77305474J

10.30h

39181200X

10:40h

37275058Q

10:50h

15852169V

11:00h

53070286V

11:10h

34757560Y

11:20h
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Caldes de Montbui, 3 de desembre de 2018
<Presidenta>

<Secretària del Tribunal>

F_CONVFIRMA_CO1

F_CONVFIRMA_CO2

Signat digitalment per:
Tècnic Educació
Maria Victoria Herrero Herrero
11-12-2018 14:19

Signat digitalment per:
Aux. Administrativa
Núria Soley Artigas
11-12-2018 14:33

<Vocal>

<Vocal>

F_CONVFIRMA_CO3

F_EXTERNO

Signat digitalment per:
Cap de Serveis de Brigades
Eduard Magrassó Gorriz
12-12-2018 08:54

Begoña Perelló
Coderch - DNI
38088524H
(AUT)
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