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ACTA DE VALORACIÓ PROVA PRÀCTICA I CITACIÓ ENTREVISTES

A Sant Vicenç de Montalt, essent les 10:00 hores del dia 9 de febrer de 2017, 
es reuneixen al magatzem de la Brigada Municipal les persones que s’indiquen 
a continuació per a la realització i valoració de la prova tercera (prova pràctica) 
del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc d’operari de brigada 
(especialitat paleta) per cobertura de baixa per incapacitat temporal.

El tribunal qualificador té la següent composició:

Presidenta: Cristina Marín Carcassona, secretària interventora accidental  

Vocals: 

Vicenç Llorens Corral, funcionari de la Corporació.
Francesc Calderón Màrmol, cap de la Brigada Municipal.

Actua com a secretària la senyora Cristina Romero Pareja, funcionària de la 
Corporació.

Segons les bases reguladores la prova és de caràcter obligatori i eliminatori. La  
prova  consisteix en un  exercici  pràctic sobre tasques pròpies d’un operari 
amb especialitat de paleta. Durada màxima de la prova  1 hora.

La puntuació màxima són 10 punts. Per superar la prova s’ha d’obtenir una 
puntuació de 5 punts.

La prova consisteix en fer un pilar de 30 x 30 a plom i nivell.

El material facilitat per a la realització de la prova és guants, paleta, radial, 
ulleres de seguretat, radial, cistell, morter, sorra i agua.

El tribunal qualificador procedeix a la gravació de la prova realitzada. 

Els tres aspirants admesos que sí s’han presentat a la prova pràctica han 
obtingut la següent puntuació:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació 2bb4e237f1be405ba5de70ef88305d61001

Url de validació http://validador.svmontalt.cat:8081/ovac/asp/verificadorfirma.asp

http://validador.svmontalt.cat:8081/ovac/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=2bb4e237f1be405ba5de70ef88305d61001


PUNTUACIÓ OBTINGUDA

PREPARACIÓ 
I EPI

POLIDESA EN EL 
DESENVOLUPAMENT

ORGANITZACIÓ 
TREBALL RESULTAT

ASPIRANT 2,50 2,50 2,50 2,50 TOTAL PROVA PRÀCTICA

40351244K 2,5 2 2 1,5 8

77612516M 2,5 2,5 2,5 2,5 10

38797762M 2,5 2 1 0 5,5

Per tant, continuen el procés selectiu els tres aspirants, que són citats a 
l’entrevista el dia 10 DE FEBRER DE 2017 a les següents hores:

CITACIÓ ENTREVISTES

DNI
HORA 

ENTREVISTA

40351244K 9:00

77612516M 9:15

38797762M 9:30

Essent les 11:05 hores, es dóna per finalitzat aquest acte del qual s’estén la 
present acta. DONO FE.

LA PRESIDENTA EL SECRETARI


