
 
 

 
 

 
 

A N U N C I 
 
 
 
 
 
En relació  al procés selectiu de la convocatòria per la contractació en règim laboral i 

temporal (contracte d’interinitat  fins la provisió definitiva de la plaça) d’un/a. Agent Cívic. 

d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
 
De l’acta emesa pel tribunal seleccionador, entre d’altres, es desprèn els acords que tot 
seguit s’exposen: 
 

 

“ Acords: 

 

(...) 

 

Tercer.- S’acorda que en la prova tipus test s’inclourà una pregunta de més que els aspirants han de 

de contestar i que només es puntuarà si alguna de les vint preguntes inicials produeix dubtes que faci 

que es tingui que anul·lar. 

 

(...) 

 

Setè.- Publicar el resultat de l’exercici de coneixements de llengua catalana: 

 
 

Aspirant amb 
número de registre 

de sol·licitud 
DNI 

Resultat de 

l’exercici 

(Apte / No apte) 

1645 **.***.268V APTE 

 
 

Tal i com estableix la Base 8.1 aquesta prova té caràcter eliminatori, i per tant, passen al següent 

exercici l’aspirant que ha obtingut el resultat “APTE/A.” i els aspirants que d’acord amb la 

documentació acreditativa han estat considerats  “EXEMPTS”.  

 

Vuitè.- S’ha acordat CONVOCAR als aspirants pel 29 de maig de 2017 a les 11:00 hores per 

realitzar les proves de l’exercici teòric-pràctic (base 8.3 de la convocatòria) i una vegada finalitzades 

les proves aquells aspirants que les hagin superat, el mateix dia,  efectuaran l’entrevista. 

 

 

La relació d’aspirants convocats són els que a continuació es relacionen: 

 

 



 
 

 
 

ASPIRANTS CONVOCATS A L’EXERCICI TEÒRIC-
PRÀCTIC DE LA CONVOCATÒRIA D’AGENT CÍVIC 

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI 

13/04/2017 1517 **.***.243X 

21/04/2017 1601 **.***.772G 

25/04/2017 1645 **.***.268V 

25/04/2017 1654 **.***.116N 

 
 

Novè.- Comunicar als aspirants que el lloc on es desenvoluparan les proves de l’exercici teòric-pràctic i 

les entrevistes serà: 

 
EMD de Valldoreix 
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185 
08197-Valldoreix 

 

*** Recordatori: per participar en la prova cal aportar document identificatiu (DNI, Carnet de 

Conduir, Passaport ....etc.) 

 
 
(...) 
 

 

Onzè.- Notificar i procedir a l’oportuna publicitat mitjançant la inserció en el Tauler d’Edictes, en 

la pàgina web ( www.valldoreix.cat ) i de transparència ( http://transparencia.valldoreix.cat ) d’aquesta 

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix del resultat de l’exercici de coneixement de llengua 

catalana, de la relació d’aspirants convocats per la realització de l’exercici teòric-pràctic i de l’entrevista, 

així com el lloc, data i hora de la realització de l’exercici. 

 
La Secretaria del Tribunal Seleccionador 
Isabel Rodríguez 

http://www.valldoreix.cat/
http://transparencia.valldoreix.cat/

