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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

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

del personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant el sistema de concursoposició, més període de pràctiques.
Data: 18/10/2018
Hora inici: 11.15 hores
Hora final: 12.20 hores
Lloc: Les Cases dels Mestres
Els membres del tribunal han realitzat el sorteig d'un tema dels relacionats a l'annex 2 de les bases
reguladores corresponents, sortint el tema número 11: Els béns de les Entitats Locals. Béns de domini públic
i béns patrimonials. Utilització dels béns.
Un cop realitzada la prova els resultats de la segona 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, corresponent a la prova escrita sobre el temari específic, han estat els següents:
GONZALEZ M C
JOFRA F M
PICO M V
SALA D J
SEPULVEDA R P
VILLORBINA P M

9
6
6
6,5
4
8,5

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.
La prova següent a la fase d'oposició és la prova pràctica que es realitzarà el dia 30 d'octubre de 2018, a
les 9:30 hores, a la sala annex de la sala de Plens de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, plaça Font
del Lleó, 11, de Caldes de Montbui.
La presidenta

Vocal
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Signat digitalment per:
Cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana
Montserrat Campos Bermúdez
19-10-2018 08:59

Signat digitalment per:
Tècnic Promoció Econòmica
Jordi Salas Matarredona
19-10-2018 09:23

El secretari del tribunal

Vocal (representant de l'EAPC)

F_CONVFIRMA_CO3

F_EXTERNO

Signat digitalment per:
Administratiu
Vicenç Conejos Sáez
19-10-2018 10:01

Signat digitalment per Eva Lloret Manero - DNI
35075868V (SIG)
Data: 2018.10.19 08:35:50 +02'00'
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