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Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
 
 
 
Es fa públic els resultats del concurs de mèrits de corresponents a la Fase 3 (Fase de concurs), 
valoració de l’experiència professional i formació, corresponent al procés selectiu mitjançant 
concurs oposició lliure per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals 
de personal de la categoria d’educadors/es socials, en règim laboral, que es produeixin durant 
un període de dos anys. 
 
FASE 3 (concurs de mèrits) 
 
Concurs de mèrits d’acord amb l’annex 3 (avaluació dels mèrits) de les bases del procés 
selectiu.  
 
Data de valoració dels mèrits:  24/04/2019 
 
Relació dels aspirants valorats i qualificació obtinguda: 
 

 
Identificació aspirants 
(Quatre darreres xifres DNI) 

 
Puntuació FASE 3  

(mèrits) 
DNI: ****6593J 2.56 
DNI: ****2886N 4,71 
DNI: ****9293E 4,71 
DNI: ****7722W 2,22 
DNI: ****1511C 1,40 

 
 
PUNTUACIÓ GLOBAL DEL PROCÉS SELECTIU 
 
Puntuacions obtingudes pels aspirants en la FASE 2 (oposició) i en la FASE 3 (concurs) 
 
 

 

Identificació 
aspirants 

(quatre darreres xifres DNI) 

Puntuació 
primer 
exercici 

Puntuació 
segon 

exercici 

Puntuació 
Entrevista 

Puntuació  
Fase 3 

Puntuació 
global 

procés selectiu 
  

Fase 2 
 

Fase 2 
 

Fase 2 
 

Fase 3 
TOTAL  

Fases 2+3 
DNI: ****6593J 6,25 5,00 2,5 2.56 16,31 
DNI: ****5540Y 4,50 3,80 --- --- --- 
DNI: ****2886N 7,25 7,40 2,50 4,71 21,86 
DNI: ****5706T 5,50 3,90 --- --- --- 
DNI: ****9293E 5,75 8,50 3,00 4,71 21,96 
DNI: ****7722W 5,00 5,10 2,50 2,22 14,82 
DNI: ****5731J 5,25 4,65 --- --- --- 
DNI: ****1511C 5,00 6,35 2,50 1,40 15,25 
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Us comuniquem que, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra els 
acords del Tribunal continguts en aquest edicte que constitueixen actes de tràmit qualificats i 
contra la valoració final i proposta de contractació es pot interposar recurs d’alçada davant el 
president de la Corporació en el termini d’1 mes des de l’endemà de la present publicació. 
 
Sant Feliu de Guíxols, 25 d’abril de 2019 
 
El Secretari/a del tribunal qualificador 
 
 
 


		2019-04-25T10:11:38+0200
	Vicenç de Febrer de Olives - DNI 39151558S (AUT)




