ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. RESOLUCIÓ PROVA INFORMÀTICA
PREVISTA AL PUNT 6 DE LES BASES REGULADORES PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PLACES D’AUXILIAR
OPERADOR I ATENCIÓ CIUTADANA AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
Vilafranca del Penedès, 15 de maig de 2017.
Es convoca als aspirants que varen superar les proves de qüestionari i prova
pràctica a les 10:00 a l’edifici municipal de la Fassina situat a l’Av/Catalunya s/n de
Vilafranca del Penedès.
Es procedeix a la crida individual dels aspirants que han acudit a la convocatòria i
s’identifiquen, procedint a realitzar la prova prevista en el punt 6.A.3 de les bases
reguladores
4.PROVA D'INFORMATICA: aquesta prova avaluarà el coneixement a nivell d'usuari
dels mitjans bàsics d'ofimàtica ( tractaments de textos, explorador d'internet i
correu electrònic). El tribunal determinarà el temps màxim per a realitzar-la. La
puntuació serà de 0 a 8 punts. Aquesta prova té caràcter obligatori i eliminatori.
Les persones aspirants que no obtinguin un mínim de 4 punts en aquesta prova
resultaran eliminades del procés.
S’explica als aspirants el contingut de la prova atorgant un termini de 30 minuts
per a la seva realització, amb els següents resultats:
NUM. DE
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2017003007
2017002422
2017003032
2017002861
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2017003071
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R
A
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O
P
A
J
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2017002902

H

8
7
8
8
8
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8
8
4
NP

I sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la sessió del procés
selectiu, restant pendent de convocar en propera data per a la realització de les
proves previstes a les bases reguladores.
Els membres del Tribunal procedeixen a la valoració de mèrits dels diferents
aspirants que han superat totes les proves anteriors que formen part del procés
selectiu, amb el resultat que figura com Annex a aquest document, atorgant les
següents puntuacions finals:
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NUM. DE
REGISTRE

INICIAL
PRIMER
COGNOM

2017003007
2017002422
2017003032
2017002861
2017002838
2017002990
2017003071
2017003151
2017003110

R
A
V
M
O
P
A
J
S

TOTAL
25,02
22,58
22,4
20,92
20,66
19,37
18,12
18,12
17,9

D’acord amb aquests resultats, es convoca els 5 primers aspirants a la realització
de l’entrevista prevista i regulada en l’apartat 6.6 de les bases reguladores del
procés selectiu el proper dia 26 de maig de 2017, a les 12:00 a les dependències
de la Policia Local, C/Pati del Gall, 16, de Vilafranca del Penedès.

I sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la sessió del procés
selectiu, restant pendent de convocar en propera data per a la realització de les
proves previstes a les bases reguladores.
El president,

Vocals
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