
 

 

 

ACTA DE DATA 11.12.17 
(COMISSIÓ DE SELECCIÓ) 

 

HORA INICI: 9:15 HORA FINALITZACIÓ: 12:30 
 

DEPARTAMENT GESTOR PROCÉS SELECTIU: UNITAT DE RECURSOS HUMANS 
 

EXPEDIENT (SELECCIÓ): G196/2017/24 
PROCÉS DE SELECCIÓ DE 2 AGENTS CÍVIC DEL PLA D’OCUPACIÓ PER A  

COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL. 
 

 
 

CODI D’OFERTA CONVOCATÒRIA: G196/2017/24 
 

 
A la Casa de Cultura, en la data i hora indicades, es reuneix la Comissió de Selecció amb 
l’assistència de les persones que s’especifiquen a continuació com a presents: 
 
Membres de l’òrgan 
de selecció: 

Càrrec/Titulació: Assistència 
Funció a 
l’òrgan  

Pilar Cortadella Archs Treballadora Social de l’Ajuntament d’Abrera Present Presidenta 
Olga Picazos Sepúlveda Auxiliar Administrativa del Departament de 

Policia Local de l’Ajuntament d’Abrera Present Vocal  

Rosa M. Tollar Delgado Auxiliar Administrativa de la unitat de Recursos 
Humans de l’Ajuntament d’Abrera Present Vocal  

Secretària 
 

A efectes de quòrum d’assistència, es considera que assisteix el nombre necessari de 
membres per celebrar la reunió amb una representació suficient.  

 

OBJECTE 
 

Tot seguit  essent les 9:30 hores i de conformitat amb el que disposa la base 6a. de les 
bases de la convocatòria, es procedeix a efectuar la primera prova, teòrica, obligatòria i 
eliminatòria i que consisteix en un qüestionari de 15 preguntes amb quatre opcions de 
resposta per a cada una d’elles, a escollir-ne una. Cada resposta correcta té el valor 
d’un punt i cada resposta incorrecta resta 0,10 punts. La puntuació mínima per superar 
la prova és de 7,5 punts. 
 

 
Els resultats han estat els següents: 
 

REG. 
ENTRADA NIF / NIE RESULTATS 

10745 xxxxx645H No presentada 
10660 xxxxx645H 8,40 
10793 xxxxx084H 11,00 
10844 xxxxx296G No presentat 
10871 xxxxx958P No presentat 
10886 Xxxxx142D No presentat 
10814 xxxxx171Q No presentada 
10806 xxxxx093D No presentat 
10873 xxxxx589X No presentat 
10819 xxxxx045N 11,70 

   



 

 

   
10822 xxxxx209C No presentat 
10890 xxxxx191V No presentada 
10887 xxxxx129L 10,60 
10842 xxxxx892C 8,60 
10853 xxxxx662H 13,90 

 
 
Els aspirants que consten com a no presentat/da a la prova, resten exclosos/es del 
procés de selecció G196/2017/24. 
 
Els aspirants que no han assolit la puntuació mínima de 7,5 punts en la primera prova, 
resten exclosos/es del procés de selecció. 
 
Les aspirants  amb NIF xxxxx129L, xxxxx892C i  xxxxx662H  , resten convocades a 
la prova de coneixements de llegua catalana el proper dia 13.12.17 a les 11:30 h. a 
l’Hotel d’Entitats (Aula d’Adults) 
 
Els aspirants que han superat la primera prova, teòrica, queden convocats a la 
realització de la tercera prova, de personalitat i competències,  el dia 15.12.17  a les 
8:30 hores l’Hotel d’Entitats (Aula d’Adults).  
Les entrevistes es duran a terme el mateix dia 15.12.17 a partir de les 11:30 h. als 
aspirants que hagin obtingut un apte/a en les proves psicotècniques, essent 
informats  telefònicament de l’hora individualitzada de realització. 
 

  
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ.  La reunió es dóna per conclosa a l’hora indicada. El present document 
se subscriu i signa, als efectes de la constància procedent i s’arxivarà a l'expedient indicat a 
l’encapçalament. 
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