
 
 

 
 

 
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: 

 

(...) 

  

Quart.- A les 11:10 s’ha començat a cridar els aspirants (per ordre de registre d’entrada de la 

sol·licitud) iniciant-se la prova a les 11:15 hores. 

 

La relació d’aspirants convocats i cridats per la realització de l’exercici pràctic 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 

 

 

Tot els aspirants s’han presentat a l’exercici teòric-pràctic 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cinquè.-  S’acorda, 

 

- Recordar als aspirants que en aquesta sessió es corregiran  les proves de l’exercici teòric-pràctic 

i que els aspirants que la superin efectuaran avui mateix l’entrevista.   

 

- Informar als aspirants que:  finalitzat l’exercici tipus test se’ls comunicarà a quina hora es 

coneixerà si han superat la prova i quins d’ells efectuaran la prova teòrica-practica; i tanmateix, 

que el mateix procediment es seguirà en relació a l’hora que es coneixerà el resultat de la prova 

teòrica-pràctica i l’hora en que se’ls cridarà per efectuar l’entrevista. 

 

Sisè.- De la correcció de la prova tipus test s’ha acordat donar com a “APTE” els aspirants que han 

obtingut un puntuació mínima de 5,00 o superior i essent eliminats i considerats com “NO APTE” els 

aspirants que no han arribat a la puntuació mínima, tot d’acord amb el que disposa la bases 8.3.1 de la 

convocatòria. 

 

ASPIRANTS QUE HAN REALITZAT LA PROVA TIPUS TEST I LA SEVA 
CORRECCIÓ 

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI Resultat correcció  

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

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

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

25/04/2017 1654 **.***.116N NO APTE 

 

 

Setè.- De la correcció de la prova teòrica-practica s’ha acordat donar com a “APTE” els aspirants que 

han obtingut un puntuació mínima de 5,00 o superior i essent eliminats i considerats com “NO APTE” 

els aspirants que no han arribat a la puntuació mínima, tot d’acord amb el que disposa la bases 8.3.21 

de la convocatòria. 

 

ASPIRANTS QUE HAN REALITZAT LA PROVA TEÒRICO-PRÀCTICA 
CORRECCIÓ 

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI Resultat correcció  

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

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

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

 

Vuitè.- Efectuades les proves i les entrevistes als aspirants, s’acorda aprovar i publicar la relació 

d’aspirants, per ordre de major a menor puntuació,  que han superat el procés de selecció 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. 

 



 
 

 
 

 

Data 

Presentació  

Instància 

Nº 

Instància 
DNI 

PROVA 

TIPUS 

TEST 

PREGUNTES 

BREUS 

SUPÒSIT 

PRÀCTIC 

Experiència 

Professional 

Formació 

Professional 

Altres 

Mèrits 
Entrevista 

Total 

Puntuació 

Màxim  

10 punts  
Màxim 

 10 punts  
 Màxim 

 10 punts  
Màxim 

6 punts 
Màxim 

3 punts 
Màxim 

1 punts 
Màxim 3 

 punts 

25/04/2017 1645 52597268V 9,00 9,50 6,50 6,00 0,80 0,00 1,00 31,80 

21/04/2017 1601 46823772G 10,00 10,00 6,50 0,00 0,80 1,00 3,00 28,30 

13/04/2017 1517 77631243X 7,90 8,00 5,00 0,60 0,00 0,00 3,00 21,50 

 

 

Novè.- S’acorda proposar a l’òrgan convocant l’aspirant 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, i  que ha superat el procés de selecció i ha obtingut la major 

puntuació total. 

 

 

ASPIRANT PROPOSAT PER LA CONTRACTACIÓ 

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

25/04/2017 1645 52597268V 31,80 

 

 

Desè.- S’acorda proposar a l’òrgan convocant els aspirants candidats a constituir la borsa de treball 

d’un/a. Agent Cívic. que ha superat el procés de selecció i que no ha obtingut la major puntuació. 

 

ASPIRANTS PROPOSATS PER CONSTITUIR LA BORSA DE TREBALL 
D’UN/A. AGENT CÍVIC 

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI 

Puntuació     
Total 

21/04/2017 1601 46823772G 28,30 

13/04/2017 1517 77631243X 21,50 

 

 



 
 

 
 

Onzè.- S’acorda establir un termini de 10 dies hàbils des de la publicació d’aquesta acta per  efectuar 

al·legacions. 

 

Aquestes s’hauran de presentar davant de l’EMD de Valldoreix, degudament motivades i dirigides al 

tribunal seleccionador. 

 

 

Dotze.- Traslladar l’acta als membres del tribunal per tal que donin conformitat de la mateixa. 

 

Tretzè.- Notificar i procedir a l’oportuna publicitat mitjançant la inserció en el Tauler d’Edictes, 
en la pàgina web ( www.valldoreix.cat ) i en la de transparència  ( http://transparencia.valldoreix.cat ) 
d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
Catorze.- Traslladar la proposta a l’òrgan convocant.” 

 

La Secretaria del Tribunal Seleccionador 
Isabel Rodríguez 

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

