Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria de Recursos Humans

BORSA DE TREBALL PER SELECCIONAR UN/A GRUISTA
FASE D’OPOSICIÓ
SUBPROVA 1
INICIALS
AAC

DNI
***0554**

PUNTUACIÓ
14,25

JAP

***3422**

No presentat

SUBPROVA 2
INICIALS
AAC

DNI
***0554**

A
4

B
6

C
2

D
2

PUNTUACIÓ
14,00

FASE DE CONCURS
VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS ASPIRANT
El tribunal efectua les valoracions dels mèrits amb el resultat de les següents puntuacions:
INICIALS
AAC

DNI
***0554**

A
4,44

B
0

C
0

D
1

E
0,35

MÈRITS
5,79

a) Per acreditar experiència professional dins de l’administració pública, empresa pública, organismes
públics en un lloc de treball que tingui el mateix contingut 0,2 punts per mes treballat fins a un màxim de 7
punts.
b) Per acreditar experiència professional en qualsevol empresa privada, autònom en un lloc de treball que
tingui el mateix contingut 0,15 punts per mes treballat , fins a un màxim de 5 punts.
c) Per acreditar estar en possessió del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) com a conductor/a
professional en vigor, 0,5 punt.
d) Per acreditar estar en possessió del permís de conduir C1+E i/o superiors, un punt.
e) Per acreditar haver realitzat cursos relacionats amb la plaça a proveir, segons els següents barems:
0,01 punt per hora de formació
Aquells cursos que no fiquin hores: 0,02 punts/curs
Actic bàsic: 0,20 punts
Actic Mig: 0,30 punts
Actic Expert: 0,50 punts
El total màxim d’aquest apartat és de 1,5 punts
Finalitzat el procés de selecció les puntuacions FINALS són les següents:
RESULTATS FINALS
INICIALS

DNI

AAC

***0554**

PROVA 1 ENTREVISTA MÈRITS
28,25

4,00

5,79

RESULTATS FINALS
38,04

D’acord amb aquest resultat el Tribunal Qualificador acorda elevar a la presidència de la Corporació la
proposta de contractar al primer classificat quan es produeixi una vacant per cobrir.
Els aspirants que hagin assolit una puntuació mínima de 15 punts a la fase d’oposició restaran a la borsa
de treball per cobrir baixes per interinitats, vacants que sobrevinguin i altres per acumulació de tasques o
similars.
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Aquesta borsa de treball tindrà una vigència màxima de 24 mesos a partir del dia de la finalització del
procés si no es constitueix una nova borsa que la substitueixi.
El Secretari del tribunal
TCAT P Jordi
Caballé Andreu DNI 40935503B
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Sant Pere de Ribes, 21 de juliol de 2021
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