Document

Expedient

47068/2020

11178/2019

Segell

26/06/2020

Ajuntament de Caldes de Montbui
Tauler electrònic
Data de publicació : 01-07-2020

Àrea

Processos Selectius
Codi de verificació

²6V4B3W5J720V0U651APSo»
²6V4B3W5J720V0U651APSo»
6V4B3W5J720V0U651APS

Acta del tribunal del procés selectiu d’un/a plaça de tècnic/a mitjà/ana, de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de l’escala d’administració especial, sotsescala
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tècnica, tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, per adscriure a un lloc de treball de Cap de l’Oficina
d’Habitatge, pel sistema de concurs oposició.
Identificació de la sessió
Data: 26 de juny de 2020
Horari: De 11.30 a 13 hores
Lloc: Equipament municipal Les Cases dels Mestres
A les 11.30 hores s’inicia la segona prova del procés selectiu corresponent a la prova escrita que estarà
composta de dos parts, una part consistent en desenvolupar un tema del temari general, i un altre part en
desenvolupar un tema del temari específic, escollits per sorteig (6.1.1.2.), temaris especificats a l’annex 1 i 2
de les corresponents bases reguladores.
El temes escollits per sorteig, realitzat pels membres del tribunal davant dels aspirants que continuen al
procés selectiu, han estat els següents:
Temari general:
1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
6. La protecció de dades de tipus personal.
Temari específic:
25. El Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. Accions socials en àrees de risc d’exclusió residencial o
amb degradació urbana.
40. Les oficines locals d’habitatge. Concepte, criteris orientadors, organització i recursos.
Se’ls ha donat als aspirants l’opció de triar entre un dels dos temes escollits per sorteig del temari general, i
entre un dels dos temes escollits per sorteig del temari específic.
Els aspirants que segueixen al procés selectiu han obtingut en aquesta prova la puntuació següent:
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Nom
PLA RA
PRUNA FJ

Temari general

Temari específic
1
3

Total

4
2,85

5
5,85

Cada part té una puntuació de 5 punts, amb un total de 10 punts, i cal obtenir un mínim 2,5 punts a cada
prova per considerar l’examen com aprovat. Aquest exercici és eliminatori, i per tant resten eliminats del
procés selectiu els qui no han obtingut aquesta puntuació mínima de 2,5 punts a cada prova.
Tot seguit es dona un petit descans als aspirants que continuen al procés selectiu, abans de realitzar la
prova pràctica sobre les tasques del lloc de treball a ocupar, definides en la Base Primera, apartat 2 de les
bases reguladores.
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