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Acta del tribunal del procés selectiu per a la selecció d’un/a administratiu/va, funcionari/ària de

Ajuntament de Caldes de Montbui. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.caldesdemontbui.cat/validacio amb el codi de verificació.

carrera, de l'escala d'administració general, sots escala administratiu, grup C, subgrup C1, per cobrir
de forma interina, de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
mitjançant el sistema de concurs-oposició, més període de pràctiques.
Data: 11/12/2018
Hora inici: 12.00 hores
Hora final:12.05 hores
Lloc: Sala de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
Un cop rebuts els resultats de la prova psicotècnica de personalitat, realitzada el dia 5 de desembre de 2018
a Barcelona, els membres del tribunal ratifiquen la puntuació obtinguda que és la següent:
53332924H

7

38860909V

No apte

El test de personalitat es valora de 0 a 10 punts, segons el criteri del psicòleg, 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, i que consistirà en 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 el de formació.
Un cop el tribunal hagi puntuat els mèrits al·legats es procedirà a realitzar l'entrevista curricular.
És per tot això que es convoca a l’aspirant que segueix al procés selectiu a l'entrevista curricular que es
portarà a terme el divendres 14 de desembre de 2018, a les 13.00 hores, a la sala annexa al Ple de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, plaça Font del Lleó, 11.
<President>

<Secretària del procés selectiu>
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Signat digitalment per:
Inspector
Manuel Ruiz Sanchez
12-12-2018 08:50

Signat digitalment per:
Administrativa de Serveis Generals
Yolanda Santamaria Torres
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Tècnic Promoció Econòmica
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