AJUNTAMENT
DE PRADES

ANUNCI DE LA RELACIÓ D'APROVATS EN EL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT
Concloses les proves del procés per a la selecció, mitjançant concurs oposició, de la persona que
ha d'ocupar la plaça de tècnic de turisme per a l'oficina municipal de turisme amb caràcter de
personal laboral enquadrada a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, el Tribunal qualificador
fa públic:
El tribunal crida els aspirants que han de realitzar l'exercici, consistent en la tercera prova de
coneixements específics. No compareixen, sense haver acreditat força major, els següents:
CAP
Realitzat el tercer exercici amb els aspirants que han comparegut, s'acorda atorgar la següent
qualificació:
1. .....480-D

6,0 PUNTS

2. .....326-S

5,0 PUNTS

Posteriorment aquest Tribunal acorda l'anunci d'aprovats en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
La relació d'aprovats s'exposarà al públic i el Tribunal valorarà els mèrits i experiència dels
aspirants aprovats, amb el següent resultat :
Mèrits corresponents a .....480-D:
1.
2.
3.
4.
5.

Experiència professional en l'administració publica
Experiència professional en el sector privat
Titulacions superiors a l'exigida
Cursos i jornades de formació
Titulacions en coneixements de idiomes
TOTAL

0,00 punts
2,20 punts
3,00 punts
1,50 punts
0,60 punts
7,42 punts

Mèrits corresponents a .....326-S:
1.
2.
3.
4.
5.

Experiència professional en l'administració publica
Experiència professional en el sector privat
Titulacions superiors a l'exigida
Cursos i jornades de formació
Titulacions en coneixements de idiomes
TOTAL

3,00 punts
0,70 punts
0,00 punts
0,30 punts
0,00 punts
4,00 punts

Conclosos els exercicis i degudament qualificats el Tribunal, sense excedir el nombre de places
convocades, acorda aprovar els aspirants següents, amb el següent ordre de puntuació:
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1. .....480-D
PRIMER EXERCICI: Prova de català
SEGON EXERCICI:
TERCER EXERCICI:
BAREM DE MÈRITS:
TOTAL

APTE
8,50 punts
6'00 punts
7,42 punts
21,92 PUNTS

2. .....326-S
PRIMER EXERCICI: Prova de català
SEGON EXERCICI:
TERCER EXERCICI:
BAREM DE MÈRITS:
TOTAL

APTE
5,00 punts
5,00 punts
4,00 punts
14,00 PUNTS

A la vista del resultat, el Tribunal proposa la contractació com a tècnic de turisme per a l'oficina
municipal de turisme amb caràcter de personal laboral enquadrat a la plantilla de personal
d'aquest Ajuntament, a la Sra. LAIA GUIRADO VARONA, aspirant que ha superat la convocatòria
amb més puntuació, i acorda trametre aquesta proposta al president de la corporació.
S'estableix un termini de deu dies hàbils per a formular les reclamacions i esmenes que s'estimin
convenients respecte a l'establiment del barem.
El Tribunal dóna per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 13:30 hores.
Prades, 13 de gener de 2017
El president del tribunal

