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

ACTA DE VALORACIÓ 

Identificació de la sessió

Núm.: 2
Data: 10 d’octubre de 2017
Lloc: Ajuntament de Constantí (C/Major, 27)

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

Ha excusat la seva assitència la sra. Raquel Íñiguez Amigot.

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  i  resultats de la Primera  fase.  Exercici  de Coneixements de 

català. 
3. Confecció de la prova teòrico pràctica sobre les tasques pròpies del lloc 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.

CIF P-4304800-H / C. Major, 27 / Tel. 977.520.521 / Fax 977.521.121 / a.e.: ajuntament@constanti.cat / 43120 CONSTANTÍ



2.  Desenvolupament i resultats de la Primera fase. Primer exercici. Coneixements 
de llengües. Prova de català.

L’Ajuntament de Constantí, tal i com es desprèn del decret d’alcaldia de data 9 d’octubre 
de 2017, publicat al web corporatiu i al tauler d’edictes i anuncis oficials de la corporació, 
es va aprovar definitivament la llista de les persones admeses i  excloses,  indicant  el 
motiu  d’exclusió,  de  la  convocatòria  d’una  borsa  de  treball  de  tècnic  auxiliar  de  llar 
d’infants.

Se convoquen doncs, a les persones que no han acreditat el nivell de coneixement de la 
llengua catalana i que tot seguit es relacionen:

2284-T
2631-W
3276-W
4679-V
4811-A
0534-H

L’aspirant amb DNI 0534-H, ha acreditat, d’acord amb l’establert a les bases que regeixen 
la convocatòria que té el nivell de llengua catalana sol.licitat, i per tant queda considerat 
APTE, per la no realització de la prova.

Per a realitzar aquesta prova, el tribunal qualificador ha comptat amb l’assessorament del 
tècnic del Consorci de Normalització Lingüística, el senyor Ramon Vidal Muntané.

A continuació el president del tribunal fa el cridament dels aspirants que han de realitzar 
la  prova,  no presentant-se  cap dels/de les aspirants,  per  la  qual  cosa s’exclouen del 
procés de selecció. 

3. Confecció de la prova teòrico pràctica sobre les tasques pròpies del  lloc de 
treball

Reunit el tribunal procedeix a confeccionar la prova teòrico pràctica prevista a les bases 
de la convocatòria. S’acorda el plantejament als aspirants de quatre preguntes/supòsits 
sobre temes relacionats amb les tasques pròpies del lloc de treball,  dels quals els/les 
aspirants hauran d’escollir per respondre tres. 

Aquest exercici es qualificarà de 0 a 30 punts, i per superar la prova caldrà obtenir un 15.

El tribunal tornarà a reunir-se a les 15.30 hores a l’Institut Constantí, per tal de realitzar 
aquesta prova teòrico pràctica. 



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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