RESULTATS DEL SEGON EXERCICI I RESULTATS FINALS

-

Lloc de treball a proveir: AUXILIAR PRÀCTIC PER SUBSTITUCIÓ DEL
TITULAR
Edicte bases i convocatòria: BOP número 62 de 28 de març de 2018
Referència expedient: 141- 01 10 004 14/2018

1. Resultats segona prova:


Puntuació màxima: 80 punts.



Puntuació mínima per a superar la prova: 40 punts



Punts atorgats als aspirants que han concorregut a la seva realització:
DNI

PUNTUACIÓ

*****818F

66

*****518Q

64

*****132N

58

*****118Q
*****617Z
*****797C
*****088S

44
30
28
28
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Tenint en compte que aquest segon exercici era de caràcter eliminatori, han superat la
prova, els següents aspirants que han obtingut una puntuació superior a 40 punts.

2. Resultats fase concurs i puntuació final:
DNI

PUNTUACIÓ

FASE CONCURS

*****818F

66

2,60

RESULTAT
FINAL
68,60

*****518Q

64

0

64,00

*****132N

58

0,50

58,50

*****118Q

44

1,20

45,20

En conseqüència, de conformitat amb el que preveu la base 9 (relació d’aprovats)
que regeixen les proves selectives per a la provisió de la plaça convocada, el
Tribunal acorda proposar a la Presidenta de la Corporació que formuli proposta de
nomenament a favor de *****818F amb una puntuació final de 68,60.
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En relació a la base 12 juntament amb la proposta de nomenament interí que fa el
tribunal, també es proposa a l’Alcaldia-presidenta l’aprovació de la borsa de
treball composada pels aspirants aprovats i no hagin obtingut plaça, per proveir
vacants iguals o similars a aquesta plaça:
BORSA TREBALL
DNI
*****518Q

RESULTAT
FINAL
64,00

*****132N

58,50

*****118Q

45,20
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