ANUNCI
Proves selectives d’una plaça de VIGILANT MUNICIPAL al municipi de Sant Iscle
de Vallalta
Resultats: Cinquè Exercici de la fase d’oposició
A data 1 d’octubre de 2020, a l’hora convinguda, és a dir, a les 10.15 h. a la seu de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en el procés de selecció d’un Vigilant Municipal
en règim de funcionari interí, convocat per la Junta de Govern Local en sessió
extraordinària de data 2 de març de 2020, es procedeix a iniciar la realització del
cinquè exercici de la fase d’oposició.
Els opositors són cridats per cada exercici en crida única.
El tribunal passa a cridar els aspirants que han superat el quart exercici per ordre del
número de Registre d’Entrada de presentació de sol·licitud i compareixen a la crida els
següents aspirants:
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Tal com s’estableix a les Bases aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió
extraordinària de data 2 de març de 2020, el procés selectiu és el de concurs-oposició
lliure i constarà de dues fases, iniciant-se el cinquè exercici de la fase d’oposició:
5è exercici: Prova psicotècnica.
Consisteix en una bateria de tests objectius. Aquest exercici ha de contenir, com a
mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a
l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball. De fer-se, aquesta prova serà
eliminatòria i es qualificarà com d’apte o no apte. La podrà fer una empresa
especialitzada o l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, segons la disponibilitat
d’aquests.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà valorat com apte o no apte.
S’inicia l’exercici a les 10.30 h, el tribunal distribueix entre els aspirants el qüestionari i
els anuncia que disposen d’una hora i trenta minuts (1h 30’) per a la realització
d’aquest exercici, una mostra del qual s’uneix a aquesta acta.
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Es dóna el senyal de començament a les 10.30 hores, i a les 12.00 hores s’anuncia als
aspirants que han exhaurit el temps establert.
Al llarg d’aquest termini no s’han produït incidències.
En data 2 d’octubre, el tècnic assessor que assisteix al tribunal ha presentat l’avaluació
Psicotècnica amb els següents resultats:
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Es convoca al Tribunal Qualificador el dia 8 d’octubre de 2020 a les 10h a l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta per procedir a la valoració dels mèrits de la fase de concurs.
La Presidenta
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M. Montserrat Montellà i Jordana
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