TRIBUNAL QUALIFICADOR

De conformitat amb les bases de la convocatòria aquest tribunal
ACORDA:
1.- Fer publiques les qualificacions corresponents la prova corresponent a segon exercici
obligatori i eliminatori (prova escrita) amb la relació que s’adjunta
2.- Convocar la realització de la prova del tercer exercici de caràcter obligatori i no eliminatori
(entrevista) pel proper dia 28 d’abril del 2016
Lloc: Centre Municipal de Cultura, Plaça Major, número 11-13 de la Bisbal del Penedès.
d’acord amb la relació que s’adjunta.
3.- Posteriorment es durà a terme en la mateixa sessió el Tribunal valorarà els mèrits d’acord
en el punt cinquè de les bases de convocatòria.
La Bisbal del Penedès, data de la signatura
Manel Pahissa i Casas
Secretari del Tribunal
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Manel Pahissa Casas (1 de 1)
Secretaria
Data Signatura: 19/04/2016
HASH: f95036c2302e1d82b96d0c82024bb6f8

Convocatòria de selecció mitjançant una borsa de treball de tècnic/tècniques de la Llar
d’Infants

Primer.- Qualificació dels aspirants en referència a la prova escrita ( exercici obligatori i
eliminatori)
APROVATS
...6044K
...8125T
...3019V
...8108E
...7418C
...4012N
...6152Z

6 punts
8 punts
6 punts
7 punts
8 punts
8 punts
5 punts

NO APROVATS
Cap
NO PRESENTATS
...1190X
...6962S
...6042L
...5685J
...6229P
...6226L
...9614Z
...7583Y
...4674F
...0395R
...5899D

...6044K
...8125T
...3019V
...8108E
...7418C
...4012N
...6152Z

10,00 hores
10,15 hores
10,30 hores
10,45 hores
11,00 hores
11,15 hores
11,30 hores

Dia 28 d’abril del 2016.
Lloc: Centre Municipal de Cultura. Plaça Major número 11-13 La Bisbal del Penedès
Tercer.- Posteriorment en el mateix dia el Tribunal valorarà els mèrits d’acord en el punt
cinquè de les bases de la convocatòria
El Secretari del Tribunal
Manel Pahissa i Casas
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Segon.-- Convocar als aspirants següents per realitzar la prova corresponent a
l’entrevista (obligatòria i no eliminatòria) d’acord en el punt cinquè de les bases de la
convocatòria:

