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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU PROJECTES URBANS

Anunci valoració fase concurs i resultat final
procés selectiu una plaça oficial primera
perfil maquinista per a la Brigada Municipal.

Localització de l'activitat

ANUNCI VALORACIÓ FASE CONCURS I RESULTAT FINAL DEL PROCÉS SELECTIU
D’UNA PLAÇA D’OFICIAL PRIMERA AMB PERFIL MAQUINISTA PER A LA BRIGADA
MUNICIPAL DE SALOU
A continuació l’òrgan qualificador del procés selectiu d’una plaça d’oficial de primera amb
perfil maquinista per la Brigada Municipal fa pública la valoració de la fase de concurs.
L’òrgan qualificador ha seguit les bases específiques de la convocatòria i ha valorat els mèrits
al·legats per cada aspirant a l’annex de declaració responsable de mèrits que els aspirants
van aportar juntament amb la instància de participar en aquest procés selectiu.
També recorda als aspirants que només s’han valorat el cursos formatius amb una antiguitat
màxima de 5 anys tal i com indiquen les bases de la convocatòria.
La valoració atorgada és la següent:

DNI
....2844R

TOTAL
EXP.
TOTAL TOTAL
TOTAL
TOTAL
LABORAL CURSOS CTALÀ TITULACIONS MÈRITS
1,00

0,30

0,15

0,00

1,45

Essent la puntuació final del present concurs oposició la suma de les puntuacions obtingudes
per cada aspirant a les diferents fases: fase oposició i fase concurs, el tribunal qualificador fa
pública la qualificació final d’aquest procés selectiu:

DNI
....2844R

RESULTAT
RESULTAT
EXERCICI
RESULTAT
FASE
RESULTAT
PRÀCTICA ENTREVISTA CONCURS
FINAL
9,50

2,00

1,45

12,95

A la vista dels resultats l’òrgan qualificador declara que l’aspirant aprovat és ...2844 i
proposa a l’òrgan competent per realitzar-lo, la seva contractació com a personal laboral fix
amb la categoria d’oficial primera maquinista.
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Peu de recurs
Contra els actes del Tribunal les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant el president de la corporació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual de conformitat amb allò
que disposa l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú
de les administracions públiques (LPAC). Tot això, sense perjudici de poder interposar
l'interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.
El/la secretari/ària
F_FIRMA_359

Secretaria d'Òrgan
Qualificador
Montserrat Samper
Alegret
09-03-2020 14:16
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