
CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE TREBALL
AUXILIAR ADMINISTRATIU

ACTA DE VALORACIÓ 

Identificació de la sessió

Núm.: 6
Data: 24 d’octubre de 2017
Lloc: Sala de reunions secretaria – Ajuntament de Constantí (Carrer Major, número 27 – 
Constantí)

Membres del Tribunal qualificador

Presidenta:
Ventura Gallart Segalà

Vocals:
Carlos Rodríguez Sánchez de Prados
Griselda Fosch Besch

Secretària:
Montserrat Franquès Gil

Assisteix  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. Valoració de la fase de concurs, amb resultats. 
3. Proposta de formació de borsa de treball
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.

2. Valoració de la fase de concurs, amb resultats

Essent  les  16  hores  el  tribunal  procedeix  a  valorar  la  documentació  aportada  pels 
aspirants amb la sol·licitud de participació en el procés de selecció, d’acord amb el barem 
aprovat a la base 8.2 de les bases que regeixen la convocatòria, essent els resultats els 
següents:
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DNI
PUNTUACIÓ 

FASE 
CONCURS

5277-Y 1,25 

5553-G 1,05

6300-C 0,75

Atès  que  la  qualificació  final  del  procés  selectiu  ve  determinada  per  la  suma  de 
puntuacions  obtingudes  en  les  diferents  fases  establertes,  la  relació  d’aprovats,  per 
l’ordre de puntuació total obtinguda és la següent:

DNI
PUNTUACIÓ 

FASE 
OPOSICIÓ

PUNTUACIÓ 
FASE 

CONCURS

PUNTUACIÓ 
FINAL

5277-Y 19,031 1,25 20,281

6300-C 19,098 0,75 19,848

5553-G 16,979 1,05 18,029

3. Proposta de formació de borsa de treball

A la  vista  dels  resultats  el  tribunal  eleva  al  president  de  la  Corporació,  proposta  de 
contractació a favor de l’aspirant que figura en primer lloc per haver obtingut la millor 
puntuació.

Amb la  resta  de persones aspirants,  el  Tribunal  proposa  la  formació  d’una  borsa  de 
treball, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda, a partir de la qual es procedirà 
a la  provisió  de les eventuals  vacants o  substitucions,  si  la  Corporació  ho considera 
convenient en funció de l’organització de recursos humans del moment de la vacant.

Les  crides  a  presses  de  possessió  o  contractacions  laborals  temporals  es  faran  per 
rigorós ordre de puntuació i posició en la relació.

1. 5277-Y
2. 6300-C
3. 5553-G

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.

Ventura Gallart Segalà Montserrat Franquès Gil
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