ACORD DE 28 DE JUNY DE 2018 DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER COBRIR
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA
D’INTERVENCIÓ

DEL

CONSELL

COMARCAL

DE

L’URGELL

I

DE

LA

CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, AMB EL QUAL ES FAN PÚBLICS
ELS RESULTATS DE LES PROVES I DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS, AIXÍ COM
LA RESOLUCIÓ FINAL DEL TRIBUNAL
Reunit a la seu del Consell Comarcal de l’Urgell el Tribunal qualificador que actua en
aquest procés per la selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí
la plaça d’intervenció del Consell Comarcal de l’Urgelll, amb l’objecte de dur a terme la
prova de l’oposició i la valoració dels mèrits, un cop avaluada la prova el resultat és el
que segueix:

Candidat

Prova pràctica

1.2018/775

-

2.2018/799

NO APTE

3.2018/806

NO APTE

4.2018/849

18,5

Finalitzada la correcció de la prova el tribunal procedeix a la valoració de l’experiència
professional i la formació de la candidata que ha aprovat la prova pràctica i la
puntuació final del procés és la següent:

Experiència
Formació professional Concurs Puntuació final

DNI

Oposició

1.2018/775

-

-

-

-

-

2.2018/799

NO APTE

-

-

-

-

3.2018/806

NO APTE

-

-

-

-

4.2018/849

18,5

12,05

5,00*

17,05

35,55

* límit de puntuació previst a les bases

Per tot el què, el Tribunal RESOL:
Primer.- Proposar a la Presidència del Consell com a candidata que ha obtingut la
millor puntuació final per tal que ocupi la plaça d’intervenció a la Sra. S.Q.S amb DNI
núm. 78086592M un cop compleixi amb els requisits legals que s’escaiguin.
Segon.- No constituir la borsa de treball atès que la resta de candidats presentats no
han assolit la puntuació mínima per a la superació de la prova escrita.
Tercer.- Donar publicitat als anteriors acords mitjançant publicació a la seu electrònica
del Consell així com al taulell d’anuncis de la Corporació.
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