Ajuntament de l’Escala
vila marinera

UT-Recursos Humans
Núm.expedient: 2020/259
PROVES SELECTIVES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER
COBRIR NECESSITATS TEMPORALS DE TECNICS MIGS DE RECURSOS
HUMANS (Grup A2)
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL, DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES I
MÈRITS A VALORAR.
Al lloc destinat a l’efecte per a la realització de la valoració del procés selectiu per a la
creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals de tècnics mig de
recursos humans, essent les 9 hores i 5 minuts del dia 7 de febrer de dos mil vint es
reuneixen els/les Srs/res. que de seguit es relacionen i que composen com a titulars o
suplents el Tribunal anomenat per a valorar les proves selectives de provisió
d’aquestes contractacions.
CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL
President: Sr. Joan Vila i Pujolras
Vocals: Sra. Elena Ramos Carrasco
Sra. Ariadna Vilà i Quintana
Secretària: Sr. Agustí Garcia i Andrés
Oberta la sessió pel Sr. President, es declara formalment constituït aquest Tribunal.
Els aspirants que finalment han estat admesos a les proves segons la documentació
presentada i han concorregut a la pràctica dels exercicis i valoracions són els
següents:
ASPIRANTS ADMESOS :
RE

DNI

2020/45

..3150…

2020/229

..5495…

Nom
Maria Marcó
Arbonès
Maria del mar
Villacampa
Cullell

PROVA TEÒRICA DE CONEIXEMENTS
Essent les 9,30 hores s’inicia la prova de coneixements teòrics sobre el temari que
figura annex a les bases del procés selectiu. Els aspirants disposen de 2 hores per la
prova. Aquesta prova puntuarà sobre un màxim de 10 punts i per superar-la caldrà
obtenir un mínim de 5 punts.

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Seu
Electr
ònic

Codi Segur de Validació

c1724940f24c4ffebcaac41bdfd679d3001

Url de validació

https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de l’Escala
vila marinera
Es realitzen tres supòsits pràctics dels quals es donen les pautes i puntuació
corresponents a cada apartat.
La puntuació resultant d’aquesta prova és:
ASPIRANTS ADMESOS :
Puuntuació

DNI

6,72

..3150…

NA

..5495…

Nom
Maria Marcó
Arbonès
Maria del mar
Villacampa
Cullell

Els aspirants que es relacionen seguidament i que són els que han superat la
qualificació de 5 punts podran presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de
l’Escala fins el dia 14 de febrer de 2020 d’agost la documentació/acreditació
necessària per a poder valorar els mèrits de la fase segona:
Puuntuació

DNI

6,72

..3150…

Nom
Maria Marcó
Arbonès

El Tribunal eleva al President de la Corporació Municipal els resultats obtinguts
d’aquest procés selectiu.
Pel senyor President s’aixeca la sessió a les 12 hores i 45 minuts del dia set de febrer
de 2020, i s’estén la present acta de la qual EN DONO FE.

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c1724940f24c4ffebcaac41bdfd679d3001

Url de validació

https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

