
CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE TREBALL
TÈCNIC AUXILIAR DE LLAR D’INFANTS

ACTA DE VALORACIÓ 

Identificació de la sessió

Núm.: 3
Data: 10 d’octubre de 2017
Lloc: Institut Constantí, av. Onze de Setembre, s/n (Constantí)

Membres del Tribunal qualificador

President:
Ignacio Río Santos

Vocals:
Carmen Martínez Torrents
María Vives Estragues
Eduard Torrents Artells
Raquel Iñiguez Amigot

Secretària:
Montserrat Franquès Gil

Assiteix  com assessora  de  l’expedient  la  sra.  Celia  Maria  Villa  Sánchez,  tècnica  de 
Recursos Humans de l’Ajuntament de Constantí.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Desenvolupament de la prova teòrico pràctica sobre les tasques pròpies del lloc 

de treball. 
3. Lectura de la prova i resultats
4. Ratificació de l’acta pels membres del Tribunal qualificador

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Els membres del Tribunal qualificador aproven per unanimitat l’acta de constitució de la 
sessió anterior.
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2. Desenvolupament de la prova teòrico pràctica sobre les tasques pròpies del lloc 
de treball

Essent les 15:45 hores es dona inici a la prova teòrico pràctica prevista a les bases que 
regeixen la  convocatòria,  convocant-se  a  aquells  aspirants  admesos en el  procés de 
selecció, i que han acreditat el nivell de català C1.

Es procedeix a realitzar cridament dels aspirants, presentant-se els següents:

6239-H
5412-D
6891-P
9549-T
8979-V
8209-M
0534-H
1258-T
3452-B
4679-V

L’aspirant amb DNI 4679-V, que en principi  s’havia exclós del procés per no haver-se 
presentat  a  la  prova  de  català,  ha  demanat  revisió  de  la  documentació  presentada, 
detectant-se que havia presentat en data 28/03/2017, registre d’emtrada 2780 el certificat 
que acredita el  nivell  exigit.  Per  tant,  es considera  APTE i  passa a realitzar la  prova 
teòrico pràctica. 

A les 17:15 hores es dona per finalitzada la prova, convocant als aspirants per la lectura 
de l’exercici  a la sala de plens de l’Ajuntament de Constantí,  situada al  carrer  Major, 
número 27 de Constantí en els horaris següents:

HORA ASPIRANT
17:45 8209-M
18:00 6239-H
18:15 0534-H
18:30 5412-D
18:45 9549-T
19:00 3452-B
19:15 1258-T
19:30 6891-P
19:45 8979-V
20:00 4679-V

3. Lectura de la prova i resultats

A les 17:45 hores s’inicia la lectura de proves amb l’aspirant amb DNI 8209-M. La sra. 
Raquel Íñiquez Amigot, vocal del tribunal, s’absté en la valoració dels aspirants amb DNI 
6891-P, 5412-D.



L’aspirant  amb DNI 1258-T, no es presenta a la lectura de la prova, i  per tant queda 
exclosa del procés de selecció.

Valorada la prova pel tribunal els resultats són els següents:

DNI QUALIFICACIÓ
8979-V 28,5
4679-V 28,5
5412-D 24
6239-H 23
8209-M 21,5
0534-H 20
6891-P 18
9549-T No superada
3452-B No superada
1258-T No presentada

Es convoca al tribunal demà dia 11 d’octubre de 2017, a les 9 hores a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Constantí per tal de valorar els mèrits aportats pels aspirants per la fase 
de concurs.

4. Ratificació de l’acta pels membres del Tribunal qualificador.

En  prova  de  conformitat,  signen  aquest  document  en  el  lloc  i  la  data  indicats  a 
l’encapçalament.

Ignacio Río Santos Montserrat Franquès Gil
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