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DILIGÈNCIA per fer constar que el dia 7 de juliol de 2021, es reuneix el tribunal per revisar 

les puntuacions atorgades a l’aspirant que ha formulat reclamació respecte de les preguntes 7, 

8 i 10 de l’exercici teòric del procediment de selecció per constituir una borsa de treball de 

treballadors/ores de categoria d’administrativa. 

 

En aquesta reunió el tribunal acorda comprovar les respostes, consultant la normativa 

reguladora d’aplicació i constata que les respostes a les preguntes 7 i 10 que consten en el full 

de correccions no són correctes. 

 

Pel que fa a la pregunta 8, conclou que el redactat el redactat pot induir a equívoc i s’ha 

d’anul.lar i substituir aquesta pregunta per qualsevol de les de reserva. 

 

El tribunal procedeix a revisar les respostes donades per cada un dels aspirants a l’exercici 

teòric, del que resulten els següents resultats: 

 

Reg. E. DNI RESULTAT 

PROVA 

TEÒRICA 

ABANS DE 

LA REVISIÓ 

RESULTAT 

PROVA 

TEÒRICA 

DESPRÈS DE 

LA REVISIÓ 

15263 ***603**V 5 6 

15479 ***066**C 3,5 4 

15486 ***221**S 5 6,5 

15779 ***278**L 4,5 5 

15862 ***300**R 5,5 4,5 

15946 ***465**P 8,5 8,5 

16013 ***767**T 5 5 

16023 ***137**N 6,5 6 

16032 ***774**W 3,5 5 

16053 ***312**E 5 5 

19 ***346**G 5,5 6,5 

 

 

Atès que 2 dels aspirants suspesos en aquesta primera prova, els identificats amb els DNI, 

***278**L i ***774**W, obtenen una puntuació de 5 punts, en haver superat la primera prova, 

procedeix convocar-los a realitzar la segona prova de caràcter pràctic.  

 

El tribunal acorda convocar els aspirants identificats amb els DNI, ***278**L i ***774**W, el 

proper dia 16 de juliol de 2021 a les 10 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys 

de Mar i tanmateix acorda requerir-los per a que dins del termini màxim de 5 dies naturals 

comptats a partir de l’endemà de la publicació dels resultats aportin, mitjançant instància i 

formulari normalitzats, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i provats, 

conjuntament amb el currículum vitae i vida laboral, per a la seva valoració, conforme a les 

bases reguladores del procés de selecció.  
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El president de l’òrgan de selecció  

 

Jordi Puig Fernández  
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