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ANUNCI
QUALIFICACIÓ FINAL DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR, MITJANÇANT
NOMENAMENT INTERÍ, POSSIBLES SUPLÈNCIES DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA I
PER A LLOCS DE TREBALL INCLOSOS EN LA CATEGORIA DE CONSERGE,
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ.
El Tribunal Qualificador reunit el 2 de novembre de 2017 per a fer la selecció d’una
persona que cobreixi una vacant en la categoria de conserge a l’àrea
d’ensenyament, fa pública la puntuació que han obtingut els/les aspirants en la
prova pràctica.
La qualificació de la primera part de la prova pràctica és la següent:
D.N.I

RESULTAT

38098916-Z

9

78074850-Q

6

46762602-Z

5

40991586-C

5

79281871-C

NO PRESENTAT/DA

38143235-N

8,5

38064411-D

NO PRESENTAT/DA

La puntuació del procés selectiu una vegada sumada la puntuació de la fase de
concurs i els mèrits, és la següent:
D.N.I
38098916-Z
78074850-Q
46762602-Z
40991586-C
38143235-N

PRÀCTICA

MÈRITS
9
6
5
5
8,5

6,50
1,00
1,00
1,00
0,00

TOTAL
15,50
7,00
6,00
6,00
8,50

L’entrevista personal es puntuarà fins a un màxim de 3 punts, en aquest cas el
Tribunal no considera necessari la realització de l’entrevista ja que el/la primera
aspirant ha tingut més de tres punts per sobre del segon aspirant amb la puntuació
més alta.
El tribunal comunica a l’aspirant amb DNI 38098916-Z que ha sigut la persona
seleccionada per cobrir la vacant de conserge d’escola i aquesta accepta. L’aspirant
seleccionada ocupa actualment una plaça de conserge d’esports , és per això que es
procedeix a corregir la segona part de la prova escrita.
La qualificació de la segona part de la prova pràctica és la següent:

D.N.I

RESULTAT

78074850-Q

NO PROCEDEIX

46762602-Z

6

40991586-C

5

38143235-N

8

L’aspirant amb DNI núm. 78074850-Q no procedeix que segueixi amb aquesta part
del procés ja que actualment està ocupant una plaça de conserge al servei
d’esports i amb les mateixes condicions de contracte.
Es convoca a les aspirants que han superat la prova pràctica per a la realització de
l’entrevista:
La qualificació és la següent:
D.N.I

RESULTAT
1
1
1

46762602-Z
40991586-C
38143235-N

La puntuació final del procés selectiu, per cobrir la vacant de conserge de l’àrea
d’esports, una vegada sumada la puntuació de la fase de concurs, és la següent:

D.N.I

MÈRITS

PRÀCTICA

ENTREVISTA

46762602-Z
40991586-C
38143235-N

1,00
1,00
0,00

6,00
5,00
8,00

1,00
1,00
1,00
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PUNTUACIÓ
FINAL
8,00
7,00
9,00

