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ACTA del tribunal del procés selectiu d’un/a tècnic/a de mobilitat i espais públics mitjançant el
sistema de concurs-oposició de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

RESULTAT PROVA PSICOTÈCNICA DE PERSONALITAT

El dia 28 de juny de 2018 es realitza la prova psicotècnica de personalitat de la fase d'oposició del procés
selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat i espais públics, que consisteix en superar la prova segons el perfil del
lloc de treball a ocupar, tal i com estableixen les bases reguladores corresponents.

La prova ha estat proposada, realitzada, avaluada i valorada per una psicòloga col·legiada, proposant una
puntuació final. Els membres del tribunal, un cop revisada la documentació corresponent a la prova
esmentada, ratifiquen aquesta puntuació, amb el resultat següent:

Nom
RADUAN C M

Puntuació prova psicotècnica de
personalitat
8

Aquesta prova puntua de 0 a 10 punts i cal haver obtingut una puntuació mínima de 6 punts per superar la
prova.
És per tot això que es convoca a la candidata que segueix en el procés selectiu, a realitzar la següent prova
consistent en una entrevista curricular, que es durà a terme el dia 4 de juliol de 2018, a les 9.30 hores, a la
seu de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, plaça Font del Lleó, 11.
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Caldes de Montbui, 29 de juny de 2018
El president
Joan Busquets Xambó

El secretari
Vicenç Conejos Sáez
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Cap Àrea Serveis Territorials
Joan Busquets Xambó
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Signat digitalment per:
Administratiu
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Vocal
Olga Peralta Orta

Vocal
Lara Medina Romero
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