Pla Local d’Ocupació Jove 2018
Lloc de treball: Informador del Punt d’informació del Parc del Montnegre
A data 29 de juny de 2018 a les 13.30 hores. en l’edifici de l’Ajuntament es reuneix el tribunal
per qualificar els dos exercicis de la Primera Prova, realitzada el dia 28 de juny de 2018, tal
com es detalla a la base 8ª de les Bases reguladores del procediment de selecció aprovades
per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de maig de 2018, convocats per
Decret d’Alcaldia núm. 270/2018, de data 21 de juny, en concret pel lloc de treball
d’informador/a del Punt d’Informació del Parc Natural del Montnegre i El Corredor, dins del
Pla Local d'Ocupació Jove 2018.
Base 8. Inici i desenvolupament del procés selectiu
Procediment de selecció
Es realitzaran tres proves de caràcter obligatori: una prova de caràcter teòric, un exercici de
coneixements de català, un exercici de coneixements de castellà.
a) La primera prova, la prova teòrica, constarà de dos exercicis.
Primer exercici, que consisteix a respondre per escrit un qüestionari de 10 preguntes tipus
test amb respostes alternatives sobre el contingut del temari general i/o específic que per a
cada grup de titulació s'especifica en annex a aquestes bases.
Segon exercici, que consisteix a respondre per escrit un qüestionari de 10 preguntes breus
sobre el contingut del temari general i/o específic que per a cada grup de titulació s'especifica
en annex a aquestes bases
Cadascun dels dos exercici es puntuarà de 0 a 5 punts (pregunta correcta: +0.5 punts, en
blanc: 0 punts i incorrecta: -0.125 punts).
El temps màxim de realització de la prova serà d’ una hora i quaranta-cinc minuts (1h.45).
La puntuació global d'aquesta prova teòrica serà el resultat de la valoració dels dos exercicis
de què es compon però caldrà obtenir un mínim de 2,50 punts sobre 5 en cadascun d'aquests
exercicis per superar el conjunt de la prova.
La prova teòrica es valorarà sobre un màxim de 10 punts. La persona aspirant que no obtingui
un mínim de 5 punts serà automàticament eliminada del procés selectiu.
Una vegada el tribunal de valoració ha corregit els exercicis en resulta:
L’aspirant no ha superat la primera prova, que constava de dos exercicis:
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D’ENTRADA
2018/1405

DATA
11.06.2018

TOTAL
TEST
2

TOTAL
PREGUNTES
2,92
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4.92

I perquè així consti s’expedeix aquesta acta a la data indicada a l’encapçalament.
La Presidenta del Tribunal
M. Montserrat Montellà i Jordana
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