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DOCUMENT

1.- NATALIA PEREZ (R: P0800157J) (Gerent), 20/12/2021 11:30

EDICTE

Es fa públic el resultat de la prova pràctica de caràcter obligatori i eliminatori de
coneixements específics realitzada el dia 17 de desembre de 2021 a les 9h del
procés de selecció per la creació d’una borsa de treball, en règim laboral temporal,
pel sistema de concurs oposició lliure, de tècnics/ques d’agents d’ocupació i
desenvolupament local (AODL) per al projecte de dinamització del sector metall de
la Vall del Ges, Orís i Bisaura, segons les bases específiques i la convocatòria que
es varen publicar al tauler d’edictes del Consorci i al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 25 de novembre de 2021.
La prova pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori, té una puntuació màxima de
10 punts. Cal desenvolupar dos temes dels tres proposats pels membres del
tribunal. La puntuació de cada exercici és de 5 punts. Per superar-la cal obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.

núm registre

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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E2021000492
E2021000500
E2021000508
E2021000512

RESULTAT PROVA PRÀCTICA
EXERCICI 1
EXERCICI 2
EXERCICI 3
NO PRESENTAT
5
4.25
2.75
3
NO PRESENTAT

RESULTAT
TOTAL
9.25
5.75

NO APTE
APTE
APTE
NO APTE

Es convoca a les persones que han superat la prova pràctica a la prova
competencial/entrevista el dia 22 de desembre de 2021 a la seu del Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura (C/Enric Prat de la Riba, 17 de Torelló), segons el
següent detall:
Núm registre

Horari entrevista

E2021000500

22/12/2021 a les 9h

E2021000508

22/12/2021 a les 9.30h

Signat electrònicament
Natàlia Pérez Belver
Presidenta del tribunal

