Expedient:
Descrip.:

001/2018/2853/G113
Procés de selecció d'un/a tècnic auxiliar de
salut i esports, adscrit a la Regidoria d'Esports,
Promoció de la Salut i Gent gran

ACORD DE 24 DE JULIOL DE 2018 DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
MITJANÇANT CONCURS PER SELECCIONAR UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR DE SALUT I ESPORTS,
EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT EL QUAL ES FAN PÚBLICS ELS
RESULTATS DE LA PROVA SEGONA I TERCERA DE LA FASE D’OPOSICIÓ.
Reunit el Tribunal de Selecció el 24 de juliol de 2018, HA ACORDAT:
Primer.- Fer públics els resultats de la prova segona de la fase d’oposició-prova
pràctica:
Identificació
aspirant/a
****7695E
****0118F
****0686H
****7544R
****6868T
****3826D

QUALIFICACIÓ PROVA PRÀCTICA

5.30 punts
8.90 punts
8.50 punts
5.45 punts
5.40 punts
5.60 punts

APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE

Segon.- Fer públics els resultats de la prova tercera de la fase d’oposició-prova teòrica:
Identificació
aspirant/a
****7695E
****0118F
****0686H
****7544R
****6868T
****3826D

QUALIFICACIÓ PROVA TEÒRICA

3.0 punts
2.8 punts
3.4 punts
3.8 punts
2.8 punts
2.4 punts

APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
NO APTE

Per tant l’aspirant amb identificació ****3826D, queda exclòs del procés selectiu
Tercer.- Convocar als aspirant que han obtingut el resultat d’APTES a les proves segona
i tercera, el dia 30 de juliol de 2018, a les 10hores, al Pavelló Municipal d’esports, situat
a Carrer de Joan Brossa, s/n, 25300 Tàrrega, per realitzar la prova d’aptitud física.
Quart.- Comunicar als aspirants que han de realitzar la prova d’aptitud física, que
segons les bases reguladores del procés selectiu, el dia de la prova física (30/07/18),
hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que
reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-la a terme. La no presentació
d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant al procés selectiu.
24/07/2018 Secretari

Cinquè.-Procedir a la inserció d’aquesta resolució a la web municipal, la qual cosa
substitueix la notificació personal als interessats, d’acord amb allò regulat a l’article
45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Ramon Morell i Gassó
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Ramon Morell Gassó
President del Tribunal
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