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RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL

Vist que ha conclòs el període de tres dies hàbils per a la presentació de possibles
al·legacions, respecte als exercicis de la fase d'oposició, en relació amb el procés de
selecció per a la constitució d’una borsa de treball temporal que ha de regir la
contractació laboral de PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU en règim de Personal
laboral Temporal.
Vist que s'han presentat al·legacions i reclamacions respecte a la correcció dels
exercicis, a la vista d'estes, el Tribunal,

PRIMER. Desestimar les següents al·legacions presentades pels motius que
s'indiquen:
- 021-AUX, amb DNI núm. “-------“, pel fet que l'examen ha sigut corregit d'acord
amb el que estableix la base cinquena de les bases reguladores aprovades per
Resolució d'Alcaldia 91/2020 de 10/03/2020.
- 008-AUX, amb DNI núm. “-------“, el Tribunal es ratifica en la puntuació atorgada
inicialment.

SEGON. Estimar l'al·legació presentada per 045-AUX, amb DNI núm. “-------“. El
Tribunal modifica la puntuació atorgada inicialment concedint 0,30 punts en
l'exercici tipus test, assenyalant que per a l'obtenció de la puntuació final de
l'exercici tipus test s'ha tingut en compte que les respostes incorrectes restaven
0,15 punts, tal com figurava en les instruccions que es van comunicar per escrit a
totes les persones participants abans d'iniciar la prova. No obstant, inclús estimant
esta al.legació, la qualificació final de 045-AUX continua sent NO APTA.
TERCER. Convocar les persones participants en el procés de selecció i que han
sigut declarades APTES en la fase d'oposició a la realització de l'ENTREVISTA
PERSONAL que tindrà lloc en este Ajuntament, el pròxim dia 22 d'octubre de 2020
en l'horari que s'indica:
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