Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

Ref.: 0100-2021
Exp.: 2021/1164

ANUNCI
PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2021
Procediment: Selecció d’una plaça de PINTOR/A-OPERARI/ÀRIA BRIGADA.
Resultats: Prova Català / Prova Teòrica / Valoració de Mèrits / Proposta Contractació
Lloc: Casal, c/ Escoles, 4.
Dia i hora d’inici: 22 de setembre de 2021 a les 9.30 hores.
Prova de Català
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 2021/403, de data 10 de setembre de 2021 es va
resoldre declarar definitivament admès en el punt Primer apartat a.1) la relació de
l’aspirant admès que ha presentat la documentació correctament, però no exempt de
realitzar la prova de català del nivell A2 o bàsic:
AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI

2021/3218

06/08/2021

....1400R

AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI

2021/3218

06/08/2021

....1400R

REG. d'ENTRADA

Aspirant que ha estat cridat:
REG. d'ENTRADA

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA
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Compareix a la crida el següent aspirant:
AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI

2021/3218

06/08/2021

....1400R

REG. d'ENTRADA

Es dona trasllat de les proves al tècnic del Centre de Normalització Lingüística del
Maresme per a la seva correcció.
El Centre de Normalització Lingüística Maresme, ens ha tramés la correcció de la prova
exercici coneixements de català nivell A2 o bàsic. Tot seguit es relaciona la qualificació
de la prova.
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REG. d'ENTRADA
AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI

PROVA
CATALÀ

2021/3218

06/08/2021

....1400R

APTE

Prova de caràcter obligatori i eliminatori. Exercici de caràcter teòric:
Tal com s’estableix a les Bases aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 28 de juny de 2021, el procés selecció per cobrir un lloc de treball, en
concret de pintor/a-operari/ària de la brigada municipal, del Pla d’Ocupació Local 2021 de
Sant Iscle de Vallalta, adreçat a persones aturades, iniciant-se la segona prova de la fase
d’oposició consistent en:


“Prova tercera. Prova de caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en un exercici de
caràcter teòric: respondre un qüestionari de 10 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’un 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 10 punts. La puntuació mínima per superar l’exercici és de
5 punts. Durada màxima: 1 hora”.

És a dir:
- Una pregunta correcta, té una puntuació de +1 punt.
- Una pregunta incorrecta, té una puntuació de -0,250 punts.
- Una pregunta en blanc, no és tinguda en compte.

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA
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24/09/2021 SECRETARIA INTERVENTORA

El tribunal passa a relacionar la puntuació de l’aspirant que ha superat la prova.
REG. d’ENTRADA
AJUNTAMENT

DNI

2021/3218

....1400R

RESPOSTES

RESPOSTES

RESPOSTES

ENCERTADES
+1 punt

NEGATIVES
-0,25 punts

EN BLANC
0 punts

10

TOTAL

10

10

Resum puntuació de la 1a Fase d’Oposició:
REG. d’ENTRADA
AJUNTAMENT

DNI

2021/3218

....1400R

PROVA

PROVA

CONEIX. CATALÀ

CONEIX.TEÒRIC

PUNTUACIÓ
FINAL

APTE

10

10

2a Fase: Valoració de mèrits (no eliminatori)
Vist la valoració dels mèrits una vegada comprovada la documentació presentada per
l’aspirant, en resulta la següent puntuació provisional:
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AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI

EXPERIENCIA
LABORAL

FORMACIÓ

TOTAL FASE
CONCURS
PROVISIONAL

2021/3218

06/08/2021

....1400R

0,16664

0

0,16664

REG. d'ENTRADA

El tribunal passa a relacionar la qualificació final provisional, de la fase d’oposició i de
concurs (provisional):
AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI

TOTAL FASE
OPOSICIÓ

TOTAL FASE
CONCURS
(PROVISIONAL)

QUALIFICACIÓ
FINAL
PROVISIONAL

2021/3218

06/08/2021

....1400R

10

0,16664

10,16664

REG. d'ENTRADA

Vist el que s’estableix en la Base 7:
“Els aspirants tindran un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de la llista provisional de mèrits per presentar les al·legacions que
considerin oportunes”.
Vist doncs el que s’ha exposat, en el cas de que no es presentin al·legacions en el termini
dels tres dies hàbils concedits contra la llista provisional de valoració dels mèrits, aquesta
esdevindrà aprovada definitivament i per tant així mateix, la qualificació final de la fase
d’oposició i de concurs, quina qualificació final es publicarà a la pàgina web de
l’Ajuntament, proposant-se la contractació de l’aspirant amb Registre d’Entrada núm.
2021/3218, de data 6 d’agost de 2021.

Sant Iscle de Vallalta, en data de la signatura electrònica
La Presidenta del Tribunal Qualificador

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA
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M. Montserrat Montellà Jordana
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