Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Àrea de RRHH
AG/np
Exp. 2016/1406

PROVES SELECTIVES PER PROVEIR UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA, ESCALA
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI, PER
PROMOCIÓ INTERNA

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL, DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES I MÈRITS
A VALORAR.
Al lloc destinat a l’efecte per a la realització dels exercicis i valoració del concurs oposició,
per a la provisió d’una plaça d’Administratiu/va d’administració general, personal funcionari
de carrera, per promoció interna, essent les 12,00 hores del dia 10 de novembre de dos mil
setze 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 de la
plaça dalt esmentada.

CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL
President: Sr. Agustí Garcia Andrés
Vocals:
Sra. Elena Ramos Carrasco
Sra. Jana Guillot Rocas
Secretària: Sra. Neus Puig Artigas

Oberta la sessió pel Sr. President, es declara formalment constituït aquest Tribunal.
Els aspirants admesos a les proves que han estat citats i han concorregut a la pràctica dels
exercicis i valoracions són els següents:
Núm. RE
5171

Nom
MBM

DNI
944P

PRIMER EXERCICI
Atès que l’aspirant admès ha presentat la documentació acreditativa d’estar en possessió
del nivell de català C, no es realitza aquesta prova, ja que l’aspirant és Apte

SEGON EXERCICI
A les 12 hores i 17 minuts comença la pràctica del segon exercici, consistent en fer una la
redacció per escrit de dos casos relacionats amb el temari que figura l’annex del Decret de
convocatòria i bases de data 8 d’abril de 2016.
Els resultats i les qualificacions atorgades pel Tribunal són les següents (màxim 10 punts):
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Núm. RE
5171

Nom
MBM

DNI
944P

Puntuació
9,25

TERCER EXERCICI
Consistent en una entrevista personal a l’aspirant.
Els resultats i les qualificacions atorgades pel Tribunal són les següents (màxim 2 punts):
Núm. RE
5171

Nom
MBM

DNI
944P

Puntuació
2

FASE DE CONCURS
Valorats els mèrits presentats per l’aspirant que ha superat la fase d’Oposició, el Tribunal
emet la següent valoració (màxim 10 punts):
Núm. RE
5171

Nom DNI
MBM 944P

Serveis Prestats
6

Cursos
4

PUNTUACIÓ FINAL
Dels resultats obtinguts tant de la prova, com els mèrits al·legats i acreditats
documentalment, s’obté la següent puntuació global per part dels aspirants
Núm. RE
5171

Nom
MBM

DNI
944P

Puntuació
21,25

RELACIÓ D’APROVATS
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal eleva al President de la Corporació
Municipal, proposta de nomenament a favor de l’aspirant que ha superat les proves, per a la
provisió d’una plaça d’Administratiu d’administració general, com a personal funcionari de
carrera:
Balateu Massanet, Montserrat

Pel senyor President s’aixeca la sessió a les 14 hores i 2 minuts del dia deu de novembre de
dos mil setze, i s’estén la present acta de que EN DONO FE.
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