
PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPAL ANY 2018 - 2019

ACTA VALORACIÓ

Identificació de la sessió

Núm.: 3
Data: 9 de gener de 2018
Hora: les 16:10 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Constantí (Carrer Major, número 27)

Membres de la comissió de valoració

President:
Ignacio Río Santos 

Vocals:
Lluís Canals Pol.lina
Montserrat Salgado Sugrañes
Montserrat Franquès Gil

Secretària:
Celia Maria Villa Sánchez

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Desenvolupament  i  resultats  de  la  Primera  fase.  Entrevistes  i  valoració  de 

documentació dels aspirants que han estat convocats al torn de tarda 
3. Resultats i proposta de contractació
4. Ratificació de l’acta pels membres de la comissió de valoració.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Els  membres  de  la  comissió  de valoració  aproven per  unanimitat  l’acta  de la  sessió 
anterior.

2.  Desenvolupament  i  resultats  de  la  Primera  fase.  Entrevistes  i  valoració  de 
documentació dels aspirants que han estat convocats al torn de matí 
L’Ajuntament de Constantí, tal i com es desprèn del decret d’alcaldia 8/2018 de data 5 de 
gener de 2018, i posterior modificació a la resolució d’alcaldia 28/2018, de 9 de gener de 
2018, publicat al web corporatiu i al tauler d’edictes i anuncis oficials de la corporació, va 
aprovar la llista de les persones admeses i excloses, indicant el motiu d’exclusió, de la 
convocatòria de Plans d’Ocupació Municipal any 2018-2019

Se convoquen doncs, a les persones que han estat admeses a fi de realitzar l’entrevista.

Prèviament els membres de la comissió ha valorat  els mèrits  aportats dels aspirants, 
puntuant la documentació.
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A continuació  el  president  de la  comissió  fa  el  cridament  dels  aspirants  que han de 
realitzar les entrevistes.

La valoració obtinguda per les persones aspirants ha estat la següent:

HORA DNI MÈRITS ENTREVISTA PUNTACIÓ TOTAL
16:10 4078E 8 6 14
16:30 4669-R 9 7 16
16:50 6638J 11 7 18
17:10 5272E 4 6,5 10,5
17:30 6962E 8 5 13
17:50 8978-M NO APTE
18:10 4466H 11 6,5 17,5
18:30 1231J 11 6,5 17,5
18:50 6243R 9 8 17

Essent  les 19:10 hores,  la comissió de valoració finalitza les entrevistes als aspirants 
convocats al torn de tarda.

3. Resultats i proposta de contractació
A la vista dels resultats s’eleva proposta de contractació a favor dels següents aspirants 
ordenats per rigurós ordre de puntuació, en els termes següents:

PLAÇA RESERVADA DISCAPACITATS
1745Z 19,5

PLACES RESERVADES MAJORS DE 50 ANYS
5809A 19
0237K 17,5
4466H 17,5
6243R 17

X-0707P 19
X-7404F 18

6638J 18
1231J 17,5

3379W 16
X-2192R 16
4669-R 16
X-9241L 15
4150E 14



La resta d’aspirants que no han estat seleccionats queden en llista de reserva per 
rigurós ordre de puntuació

0747T 13

6962E 13

5272E 10,5

Y-2286H 10

4. Ratificació de l’acta pels membres de la comissió de valoració.
Essent les 20.20 hores s’aixeca la sessió i en prova de conformitat, signen aquest 
document en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Ignacio Río Santos 
El president de la comissió

Celia Maria Villa Sánchez
La secretària de la comissió
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