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ANONCI 
 
RESULTATS DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE 
PERSONAL LABORAL INTERÍ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA, PER A LA PROVISIÓ 
PEL SERVEI DE RECAPTACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT.- 
 
Constituït el tribunal qualificador a les 10:00 hores del dia 13 de juny de 2016, i d’acord amb les 
bases reguladores de la convocatòria es procedeix a la realització i posterior valoració de la prova: 
 
RESULTATS DE LA FASE D’OPOSICIÓ: 
 
SEGON EXERCICI: 
Consistirà a resoldre per escrit, durant un termini màxim de 90 minuts, un supòsit pràctic que 
proposarà el tribunal relacionat amb les matèries que integren el temari específic i que serà 
combinat amb una proba informàtica de Word, Excel o Access. La puntuació màxima d’aquest 
exercici és de 10 punts. Els opositors que no arribin a un mínim de 5 punts, seran eliminats. 
 
La qualificació dels aspirants és: 
 

DNI Puntuació 
X5672830H 2,50 punts 
45720971F 7,32 punts 
41096701W 3,66 punts 

 
TERCER EXERCICI: 
Per tal d’avaluar la idoneïtat del candidat respecte a les funcions del lloc de treball a proveir i com a 
sistema complementari de l’acció substancial de valoració, s’efectuarà una entrevista als aspirants 
i/o candidats que hagin superat els dos exercicis obligatoris. Aquesta entrevista versarà sobre el 
currículum de l’aspirant i sobre les competències requerides per al desenvolupament correcte del 
lloc de treball i d’altres aptituds referides en les matèries que són objecte de la plaça. La puntuació 
màxima serà de dos punts. 
 
La qualificació dels aspirants és: 
 

DNI Puntuació 
45720971F 2 punts 

 
RESULTATS DE LA FASE DE CONCURS: 
 

DNI Puntuació 
45720971F 3,40 punts 

 
Vielha, 13 de juny de 2016 
 
La Presidenta del Tribunal, 
 
 
 
 
Pilar Hervada Vidal 
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