LLISTA DEFINITIVA DE PUNTUACIÓ OBTINGUDA AL PROCÉS DE SELECCIÓ
Oferta 20343 TÈCNICS/QUES AUXILIARS PROGRAMA “EMPODERAMENT DIGITAL A

LA CIUTADANIA (APROPAMB)
Condicions de contractació:
•
•
•

•

L’inici de la contractació està prevista per la segona quinzena de setembre 2022. La finalització
del contracte serà a finals de desembre del 2022, amb possibilitat de prorroga .
Jornada laboral del 100%, de 37h 30min setmanals.
D’acord amb el lloc de treball assignat, la jornada s’adaptarà a les necessitats del servei i serà
concretat en les corresponents contractacions que es formalitzin. Aquestes horaris podrien ser:
horari de matí, horari de tarda o jornada partida.
Salari brut mensual: 1.560,95 € per 14 pagues (o part proporcional).

Criteris :Acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió AJT/JGL/40/2020 de 04 de novembre
de 2020.
Experiència Professional MAX. 6p
A

Acreditació experiència professional
Valoració de la formació complementaria MAX. 4P

B1

Formació complementària sense hores acreditades

B2

Formació complementària hores acreditades

B3

Nivell català superior al demanat a l’oferta

B4

ACTIC

Els candidats podran identificar-se al llistat amb el número d’assentament assignat en la inscripció
telemàtica
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1.- ESPECIALITAT: Oferta 20343 TÈCNICS/QUES AUXILIARS PROGRAMA “EMPODERAMENT
DIGITAL A LA CIUTADANIA (APROPAMB) - 3 LLOCS DE TREBALL

REGISTRE

CRITERI
A

CRITERI
B1-B4

PUNTUA
CIÓ
FINAL

1

E/92201/2022

5,64

4,00

9,64

TITULAR

2

E/92663/2022

6,00

1,00

7,00

TITULAR

3

E/895011/2022

0,00

4,00

4,00

TITULAR

4

E/93889/2022

1,23

1,40

2,63

RESERVA 1

5

E/92043/2022

0,20

1,00

1,20

RESERVA 2

7

E/91989/2022

0,00

0,00

0,00

RESERVA 3

8

E/93730/2022

0,00

0,00

0,00

RESERVA 4

9

E/90947/2022

0,00

0,00

0,00

RESERVA 5

1) PROVA DE NIVEL C1 CATALÀ:
El resultat de la prova ha estat el següent:
E/92726/2022

•

NO APTA

La no superació de la prova de nivell C1 de català dona com a resultat quedar exclòs/a del
procés de selecció
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NOTA INFORMATIVA:
a) S’informa que, de conformitat amb la normativa aplicable, la inexactitud, falsedat u omissió de
qualsevol dada aportada per la persona participant en el procés de selecció per participar en aquesta
convocatòria ocasionarà la seva exclusió d’aquest procés selectiu. El mateix efecte ocasionarà l’
incompliment dels requisits exigits a l’esmentat procés de selecció. L’exclusió tindrà efectes
immediats al moment en què es tingui constància de la inexactitud, falsedat, omissió de qualsevol
dada i/o l’ incompliment dels requisits.
b) L’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant la gestió de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, no
assoleix cap tipus de responsabilitat pels possibles efectes que l’acceptació i signatura del contracte
pugui ocasionar en el treballador, en relació a la possible percepció per aquest de qualsevol tipus de
prestació.
c) “Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet.
Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93 402 94 00. Base jurídica del
tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de
Dades de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Tractament informàtic, amb la finalitat
de gestionar el servei o programa on us inscriviu. Conservació de les dades: Les dades personals
seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de
drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de
L’Hospitalet i mòbils).

El que es comunica per a general coneixement,
José Antonio García-Calvillo Moreno
Cap de servei de Promoció Econòmica i Turisme
Signat

José Antonio digitalment per
José Antonio
GarcíaGarcía-Calvillo
Calvillo
Moreno - DNI
Moreno - DNI 38443124G
38443124G (TCAT)
Data: 2022.09.08
(TCAT)
09:39:27 +02'00'
L’Hospitalet de Llobregat,8 de setembre de 2022
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