Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Àrea de RRHH
YT/ag
Exp. 2019/685

PROVES SELECTIVES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR
NECESSITATS TEMPORALS DE PERSONAL DE LA CATEGORIA DE TÈCNICS DE
GRAU MITJÀ ECONÒMIC (GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2) A L’AJUNTAMENT DE
L’ESCALA
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 personal tècnic de grau
mitjà econòmic, essent les 9 hores i 1 minut del dia 1 d’abril de dos mil dinou 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: Sra. Yolanda Ma. Toral Morente
Vocals: Sra. Mar Domènech Sistané
Sra. Sandra Valldaura Lacambra
Secretari: Sr. Agustí Garcia Andrés
Assisteix el Sr. Adrià Vila Moreno com a membre dels òrgans de representació del personal
en qualitat d’observador, amb veu però sense vot.
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:
RE

DNI

2019/1897

41556296B

2019/1901

41555336V

2019/2072

41560602Q

2019/2113

08924616H

1a. PROVA TEÒRICA DE CONEIXEMENTS
Essent les 9,10 hores s’inicia la primera prova consistent en un qüestionari de 30 preguntes
breus amb respostes alternatives de les que només una resposta és correcta. Els aspirants
disposen de 45 minuts per realitzar aquesta prova. Aquesta prova puntuarà sobre un màxim
de 10 punts i per superar-la caldrà obtenir un mínim de 5 punts.
La puntuació resultant d’aquesta prova és:
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RE

DNI

Puntuació

2019/1897

41556296B

8,00

2019/1901

41555336V

4,33

2019/2072

41560602Q

5,67

2019/2113

08924616H

7,33

2a. PROVA TEÒRICA DE CONEIXEMENTS
Essent les 10,59 hores s’inicia la segons prova consistent en la resolució de diversos
supòsits relacionats amb el temari en un període de 2 hores. Es valorarà la formació jurídico
econòmica i la seva capacitat per integrar coneixements, analitzar les situacions i resoldre
problemes pràctics amb una aplicació raonada dels coneixements, així com la claredat
d’idees, la precisió i rigor en l’exposició i la qualitat de l’expressió escrita.
Aquesta prova puntuarà sobre un màxim de 10 punts i per superar-la caldrà obtenir un
mínim de 5 punts.
La puntuació resultant d’aquesta prova és:
RE

DNI

Puntuació

2019/1897

41556296B

5,93

2019/2072

41560602Q

2,55

2019/2113

08924616H

5,00

Els/les aspirants que es relacionen seguidament i que són els/les que han superat les
proves de coneixements podran presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de l’Escala
fins el dia 9 d’abril d’enguany la documentació/acreditació necessària per a poder valorar els
mèrits de la fase segona:
RE

DNI

2019/1897

41556296B

2019/2113

08924616H

Pel senyor President s’aixeca la sessió a les 14 hores i 10 minuts del dia u d’abril de dos mil
dinou, i s’estén la present acta de la qual EN DONO FE.
.
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