Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

Ref.: 040-2022
Exp.: 2022/331

ANUNCI
PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2022
Procediment: Selecció d’una (1) plaça d’auxiliar administratiu/va.
Resultat: Tercera prova. Coneixements teòrics, prova de caràcter obligatori i eliminatori.
Lloc: Pavelló Esportiu, Zona Esportiva, situat al c/Camí de Canet de Mar, s/n.
Dia i hora: 30 de maig de 2022 a les 10.00 hores.
El tribunal convoca als aspirants per la tercera prova -coneixements teòrics-, el dia 30 de
maig de 2022, al Pavelló Esportiu, Zona Esportiva a les 10.00 hores, per la realització de
la tercera prova consistent en:


“Prova tercera. Prova de caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en un exercici de
caràcter teòric: respondre un qüestionari de 20 preguntes de tipus test relatiu al
temari que figura al final d’aquestes bases amb respostes alternatives, de les quals
només una serà correcte. Totes les respostes correctes tindran el valor d’1 punt. Les
preguntes sense resposta no es puntuaran, i les respostes errònies descomptaran
una quarta part del valor d’una resposta correcta. El valor màxim d’aquest exercici
serà de 20 punts. La puntuació mínima per superar l’exercici és de 10 punts”.
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El Tribunal Qualificador va acordar el següent:
-

Temps màxim per realitzar el test: Una hora i mitja (1h 30 minuts).

-

Valoració de les preguntes: El valor màxim d’aquest exercici serà de 20 punts.
Totes les respostes correctes tindran el valor d’1 punt. Les preguntes sense
resposta no es puntuaran, i les respostes errònies descomptaran una quarta part
del valor d’una resposta correcta (-0,25 punts). El valor màxim d’aquest exercici
serà de 20 punts. La puntuació mínima per superar l’exercici és de 10 punts.

RESULTATS DE LA TERCERA PROVA
Aspirants que han estat cridats:
El tribunal passa a cridar els/les aspirants/tes admesos per ordre del número de Registre
d’Entrada de presentació de sol·licitud:
núm. R.E

Data R.E

DNI

2022/1192 07/04/2022 ...7784G

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Url de validació
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Estat

2022/1197 07/04/2022 ...0262C
2022/1199 07/04/2022 ...2561P
2022/1228 11/04/2022 ...9288L
2022/1253 12/04/2022 ...6151T
2022/1260 13/04/2022 ...5252J
2022/1327 22/04/2022 ...9035G
2022/1340 25/04/2022 ...2495F
2022/1434 01/05/2022 ...5362H
2022/1513 05/05/2022 ...7563Q
2022/1532 06/05/2022 ...7106H
2022/1539 06/05/2022 ...6555J
2022/1540 06/05/2022 ...5372T
Compareixen a la crida els següents aspirants:
núm. R.E

Data R.E

DNI

2022/1192 07/04/2022 ...7784G
2022/1199 07/04/2022 ...2561P
2022/1228 11/04/2022 ...9288L
2022/1253 12/04/2022 ...6151T
2022/1260 13/04/2022 ...5252J
2022/1327 22/04/2022 ...9035G
2022/1340 25/04/2022 ...2495F
2022/1434 01/05/2022 ...5362H
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2022/1513 05/05/2022 ...7563Q
2022/1532 06/05/2022 ...7106H
2022/1539 06/05/2022 ...6555J
2022/1540 06/05/2022 ...5372T
No compareixen:
núm. R.E

Data R.E

DNI

2022/1197 07/04/2022 ...0262C
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El tribunal passa a relacionar la puntuació dels aspirants que han superat la prova:
RESPOSTES

núm. R.E

DNI

RESPOSTES

RESPOSTES

ENCERTADES NEGATIVES

EN BLANC

+1 punt

2022/1199
2022/1260
2022/1539
2022/1540

...2561P
...5252J
...6555J
...5372T

16
16
14
15

-0,25 punts

TOTAL

0

4
2
6
5

0
2
0
0

15,00
15,50
12,50
13,75

Relació d’aspirants que no han superat la prova, per no haver obtingut el mínim de 10
punts:

núm. R.E
2022/1192
2022/1228
2022/1253
2022/1327
2022/1340
2022/1434
2022/1513
2022/1532

DNI

RESPOSTES

RESPOSTES

RESPOSTES

ENCERTADES

NEGATIVES

EN BLANC

+1 punt

-0,25 punts

0

...7784G
...9288L
...6151T
...9035G
...2495F
...5362H
...7563Q
...7106H

8
10
11
10
10
11
9
4

12
10
8
9
5
7
11
16

0
0
1
1
5
2
0
0

TOTAL
5,00
7,50
9,00
7,75
8,75
9,25
6,25
0

Tot seguit s’iniciarà la fase de valoració de mèrits (no eliminatòria).
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En finalitzar la fase 1, els/les aspirants que l’hagin superada disposaran de deu dies
hàbils per a acreditar documentalment mitjançant fotocòpies compulsades la justificació
dels mèrits al·legats en el currículum, és a dir, l’experiència laboral i la formació
complementària, tota ella d’acord amb les següents especificacions:
-

L’experiència laboral en administracions públiques s’acreditarà mitjançant
certificat de serveis prestats.

-

L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant
informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte.

-

La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats
formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del
centre emissor, el nombre d’hores, el programa formatiu i l’assistència, i
l’aprofitament si escau.

La documentació ha de presentar-se dins el termini de deu dies hàbils comptadors des de
la publicació dels resultats de la dita fase d’oposició (proves).
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No seran valorats els mèrits al·legats que no siguin acreditats degudament d’acord amb
el que es preveu en les bases reguladores del procés de selecció.
Els mèrits es computaran amb referència a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds (no es computaran el mèrits obtinguts després d’aquesta data).
La data de finalització de les sol·licituds era el dia 6 de maig de 2022.
Sant Iscle de Vallalta, en data de la signatura electrònica
La Secretària – Interventora
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M. Montserrat Montellà i Jordana
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