ANUNCI
RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
PER A COBRIR ELS LLOCS DE TREBALL DE CONDUCTOR/A DE GRUA EN ELS SUPÒSITS
DE SUBSTITUCIONS I/O VACANTS
En relació a la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a
cobrir els llocs de treball de conductor/a de grua en els supòsits de substitucions i/o
vacants, i segons es desprèn de l’Acta emesa per l’òrgan qualificador de data 23 d’octubre
de 2019, s’informa:
1. Es fan públics els resultats del tercer exercici de la fase d’oposició, corresponent a la
prova pràctica:
Codi Identificació

Puntuació Fase A

031L
306B
309V
226Q

20

Puntuació Fase B

Puntuació total

5
ES RETIRA
ES RETIRA
NO PRESENTAT

25

2. Es fan públics els resultats de la fase d’entrevista de la fase de concurs:
L’òrgan qualificador determina que no és necessari realitzar l’entrevista personal
prevista a la fase de concurs del procés selectiu, atès que només hi ha un aspirant i que
ja han mantingut una conversa amb ell durant la prova pràctica.
3. Es fan públics els resultats de la prova de català, que són els següents:
Codi Identificació

Apte / No apte

031L

Apte

4. Es fan públics els resultats de la valoració de mèrits acreditats en la fase de concurs,
que són els següents:
Codi
Identificació
031L

Experiència
vehicle-grua
0

Experiència vehicles
amb remolc
0

Total
mèrits
0

5. A la vista de què s’ha efectuat tot el procediment i de les puntuacions obtingudes per
cada aspirant, es proposa la creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de
treball de conductor/a de grua en els supòsits de substitucions i/o vacants, que es
detalla a continuació:
Núm. ordre
1

Codi Identificació
031L

Puntuació total
25,00

La qual cosa, de conformitat amb les Bases específiques de la convocatòria, s’exposa al
públic per a general coneixement.
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