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PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA VIA 

PROCEDIMENT EXTRAORDINARI – 2020/329  

 

 

DILIGÈNCIA  

 

Per fer constar que d’acord amb la sol·licitud presentada mitjançant instància 2020/13061, de 1 de desembre, 

l’òrgan de selecció es va reunir el dia 3 de desembre de 2020, a les 10.00h, a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb 

la persona aspirant amb DNI ***582**P, per a revisar la prova pràctica que va efectuar el dia 27 de novembre de 

2020. 

 

En aquesta revisió es va constatat que en el supòsit pràctic número 2 s’havia sumat erròniament els ítems a 

valorar, motiu pel qual es va procedir a rectificar la qualificació inicial de 4,25 punts per 5,25 punts en el supòsit 

número 2 d’aquesta persona aspirant, i se la va declarar apta en la prova de coneixements pràctics. 

 

Un cop rectificats, els resultats del procés són els següents: 

 

 

RESULTATS PROVA CONEIXEMENTS PRÀCTICS  

 

FASE D'OPOSICIÓ 

Reg. E. DNI 

PROVA CONEIXEMENTS  
PRÀCTICS CATALÀ 

supòsit 
1 

supòsit 
2 

PUNTUACIÓ  
TOTAL 

RESULTAT  
PROVA 

2042 ***555**M 9,5 10 19,5 apte Exempt 

2418 ***537**F 5 5 10 apte Exempt 

2575 ***960**A 9 6,5 15,5 apte Exempt 

2678 ***221**S 8,5 7,75 16,25 apte Exempt 

2838 ***582**P 7,5 5,25 12,75 apte Exempt 

2943 ***660**V 5 5 10 apte Exempt 

 

 

 

RESULTATS FASE OPOSICIÓ 

 

 

FASE D'OPOSICIÓ 

Reg. E. DNI 

PROVA DE CONEIXEMENTS 
TEÒRICS  

GRALS I ESPECÍFICS 
PROVA CONEIXEMENTS  

PRÀCTICS CATALÀ 
PUNTUACIÓ 

 FASE 
OPOSICIÓ 

PUNTUACIÓ 
RESULTAT 

PROVA 
supòsit 

1 
supòsit 

2 
PUNTUACIÓ  

TOTAL 

RESULTAT  
PROVA 

2042 ***555**M 4,3 apte 9,5 10 19,5 apte Exempt 23,8 

2418 ***537**F 2,6 apte 5 5 10 apte Exempt 12,6 

2575 ***960**A 3,8 apte 9 6,5 15,5 apte Exempt 19,3 

2678 ***221**S 2,88 apte 8,5 7,75 16,25 apte Exempt 19,13 
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2838 ***582**P 2,8 apte 7,5 5,25 12,75 apte Exempt 15,55 

2943 ***660**V 2,63 apte 5 5 10 apte Exempt 12,63 

 

 

Atès que l’aspirant amb DNI ***582**P ha superat la fase d’oposició i ha estat declarada exempta de realitzar la prova 

de coneixements del nivell de català exigit en la convocatòria, se la requereix perquè aporti, dins del termini màxim de 

cinc dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació, mitjançant la instància i formulari normalitzats que 

s’acompanyen en aquesta publicació, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i provats, conjuntament amb el 

currículum vitae, per a la seva valoració. 

 

Així mateix, se la convoca el dimecres, 30 de desembre de 2020, a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Riera Bisbe 

Pol, 8, a les 14:00h, per a efectuar l’entrevista personal que preveuen les bases de la convocatòria. 

 

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 

 

El president de l’òrgan de selecció 

Jordi Puig Fernández  
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