IDENTIFICADORS

DOCUMENT

EDICTE, BAN (TD08-012): EDI_fase oposició
direcció biblioteca_29062022
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 7P3OB-1AQDI-75XOB
Data d'emissió: 4 de Juliol de 2022 a les 22:06:53
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alcalde de l'Ajuntament de Collbató. Signat 29/06/2022 17:02

SIGNAT
29/06/2022 17:02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 18180886 7P3OB-1AQDI-75XOB 4776DD036B3C6EA5FA34BF32CCCB3FD51E09D3C7) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

E D I C T E

A la sala número 5 del Casal de Cultura de Collbató, sent les 8:15 hores del dia 27 de
juny de 2022, es reuneixen el Sr. Jordi Esteban Español, el Sr. David Urrea Patón, el
Sr. Daniel Charles Quintanilla, la Sra. Anna Moral Gironès i la Sra. Isabel Martín Garcia
com a membres del tribunal qualificador del procés selectiu, actuant com a secretari el
Sr. Daniel Charles Quintanilla. També està present el Sr. Xavier Sanz García, com
assessor especialista en la matèria, amb veu però sense vot. Els membres del tribunal
declaren no concórrer en cap de les causes d’abstenció o recusació.
Per la present jornada està establerta la realització de les dues proves de què consta la
fase d’oposició, així com la correcció d’aquestes, accedint a la segona prova únicament
les persones que superin la prova teòrica.
La prova teòrica consta de 50 preguntes tipus test amb 5 preguntes de reserva
addicionals, de les quals les correctes sumen 0’4 punts, les incorrectes resten 0’1
punts, i les no contestades ni sumen ni resten. Tal com indiquen les bases de la
convocatòria, dels 20 punts amb què es valora aquesta prova, és necessari obtenir un
mínim de 10 punts per superar-la i poder realitzar la prova pràctica.
De les quatre persones admeses al procés, només dues es presenten a la prova, i la
realització del test s’inicia a les 8:45 hores amb una durada de 90 minuts.
Una vegada finalitzat el temps per la realització de la prova, es fa la correcció, i el detall
de les respostes a les 50 preguntes de cada una de les persones aspirants és la
següent:

Inicials

Final NIF

Correctes

Incorrectes

Total

VCG

521V

21

23

6,10
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SCS

956G

9

7,90

PCB

470Z

No es presenta

0,00

NBC

746Q

No es presenta

0,00

Segons la puntuació obtinguda, cap de les persones aspirants assoleix la puntuació
mínima de 10 punts sobre 20 en aquest primer exercici de la fase d’oposició, i per tant
totes elles queden eliminades del procés. No cal realitzar doncs la prova pràctica que
hauria completat la fase d’oposició, amb el qual el procés selectiu queda desert perquè
cap aspirant supera aquesta fase, i no hi ha necessitat de valorar tampoc la fase de
concurs.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà
d’interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde, en el termini d’un mes a comptar des
del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos
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