
ANUNCI

Per resolució d’alcaldia E-3382/2018, de 25 de maig, es va aprovar la llista defiiiva d'admesos i exclo -
sos al procés 5/2018 per la provisió, pel sistema de coicurs oposició lliure, de dues places de tèciic/a
mitjà/aia d’eiseiyameit iifaiil/primari, especialitat de mestre/a d’educació primària, grup de classif-
cació A2, de la plaiilla de persoial fuicioiari de l'Ajuitameit de Graiollers i coisitució d'uia borsa de
treball.

Ei data 7 de juiy de 2018 té lloc la part B de la primera prova coisisteit ei el deseivolupameit d’ui
cas pràcic. Els/les aspiraits que sói aptes, segois el previst a la base vuiteia de les bases reguladores
del procés seleciu 5/2018,  sói els següeits:

D’acord amb el segoi exercici de la base 8a,  el total de la primera prova es valora de 0 a 10 puits, el
qual es desglossa ei 3 puits a la part A i 7 puits a la part B. A aquesta primera prova li correspoi el 50%
de la fase d’oposició. Per superar-la, els aspiraits hai d’obteiir uia puituació míiima igual o superior a
5 puits, esseit aquest el resultat de sumar les puituaciois correspoieits a les parts A i B, poiderades
de la següeit maiera:

- La part A es valora de 0 a 10 puits i li correspoi el 30% de la puituació total de la prova.
- La part B es valora de 0 a 10 puits i li correspoi el 70% de la puituació total de la prova.

De maiera que passei a la següeit prova els aspiraits que ui cop la iota poiderada de la part A més la
part B, obiiguii uia puituació míiima igual o superior a 5, i sói els següeits:

Nom Cas pràctc

ALVAREZ*VIDAL,ESTHER 5,25
COLOMER*SANTAFE,ANNA 2,52

MASDEU*MAS,MARTA 8,75
MELERO*CANTERA,ANAHI 8,00
SANTISO*MONTERO,MARIA CRISTINA 8,58

Nom Total prova 1 ponderada
ALVAREZ*VIDAL,ESTHER 5,33
MASDEU*MAS,MARTA 8,60
MELERO*CANTERA,ANAHI 6,92
SANTISO*MONTERO,MARIA CRISTINA 7,88



Es recorda que la programació didàctca es podrà preseitar fis al dia 11 de juny a l’Ofcina d’Atenció al
Ciutadà, C/ Sant Josep, 7. Els aspiraits que haveit superat la part A i B de la primer prova io preseiii
la programació diis d’aquest termiii s’eitéi que reiuiciei a coiiiuar el procés seleciu.

Es  coivoca als  aspiraits el  proper dia  13 de juiy al  Ceitre Teciològic  i  Uiiversitari  de  Graiollers,
d’acord amb el detall següeit:

Ester Serra i Mitjais
Secretària del Tribuial

Nom Defensa

ALVAREZ*VIDAL,ESTHER 08:30
MASDEU*MAS,MARTA 09:30
MELERO*CANTERA,ANAHI 11:00
SANTISO*MONTERO,MARIA CRISTINA 12:00
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