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ACTA del tribunal del procés selectiu d’un/a tècnic/a de mobilitat i espais públics mitjançant el
sistema de concurs-oposició de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

RESULTAT SEGONA PROVA TEMARI ESPECÍFIC
El dia 11 de juny de 2018 es realitza la segona prova del procés selectiu sobre el temari específic de la fase
d’oposició, que consisteix en desenvolupar un tema dels relacionats a l’annex 2 de les bases, que ha estat
escollit pel Tribunal de la Selecció per sorteig.
El tema de la segona prova de la fase d’oposició del procés selectiu escollit pel Tribunal de la Selecció per
sorteig, realitzat davant els aspirants que s’han presentat a la prova, ha estat el número 22: Plans Directors
de Mobilitat.
Un cop valorades pels membres del tribunal les proves escrites sobre el temari específic, corresponents a la
segona prova de la fase d'oposició del procés selectiu, el resultat ha estat el següent:
Nom
PLUMED M J
RADUAN C M

Puntuació prova temari específic
3,5
5,5

Aquest exercici puntua de 0 a 10 punts i cal haver obtingut una puntuació mínima de 5 punts per superar la
prova. Aquest exercici és eliminatori, i per tant resten eliminats del procés selectiu els qui no hagin obtingut
un mínim de 5 punts.
Els membres del Tribunal estableixen el dimarts 26 de juny de 2018, a les 9 hores, a la seu de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, plaça de la Font del Lleó, 11, per a realitzar la següent prova de la
fase d'oposició, la prova pràctica.
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Caldes de Montbui, 20 de juny de 2018

President
Joan Busquets Xambó

Secretari del Tribunal
Vicenç Conejos Sáez
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Olga Peralta Orta
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Lara Medina Romero
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