
 
 

 
 

A N U N C I 
 
 
 
 
En relació  al procés selectiu de la convocatòria per la constitució d’una borsa de treball 

d’Educador/a d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
 
 
 
 
De l’acta emesa pel tribunal seleccionador, entre d’altres, es desprèn el que tot seguit 
s’exposa: 
 

En data 6 de febrer de 2018, respectivament,  es va publicar en el BOP de Barcelona, en el DOGC, 

en el taulell d’anuncis, en la pàgina web i en la de transparència de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Valldoreix la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per la 

constitució d’una borsa de treball d’Educador/a. 

 

En data 26 de febrer de 2018 ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds en relació a la 

convocatòria per la constitució d’una borsa de treball d’Educador/a. 

 

Atès que en data 27 de març de 2018 s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos, s’ha 

nomenat el tribunal i s’ha convocat als aspirants per la realització de l’exercici teòric-pràctic. 

 

Atès  que en data 4 de maig de 2018 es va publicar el resultats finals del procés selectiu de la 

constitució d’una borsa de treball d’Educadora, establint un termini de 10 dies hàbils des de la 

publicació per efectuar al·legacions. 

 

Atès que en data 14 de maig de 2018, núm. de registre 2018-E-RC-2223 l’aspirant S.P.L. amb DNI 

**.***.945W presenta escrit d’al·legacions. 

 

Una vegada finalitzat el termini d’al·legacions el dia 18 de maig de 2018 s’ha acordat que el 

tribunal seleccionador es reunirà per resoldre l’al·legació presentada el dia 31 de maig de 2018, 

així mateix, convocant i donant audiència l’aspirant que ha efectuat les al·legacions el mateix dia a 

les 10:15 hores. 

 

 

(....) 

 

 

Acords: 

 

(...) 

 

Tercer.- De la reunió mantinguda amb l’aspirant, s’ha acordat ratificar la puntuació que va 

obtenir en l’entrevista l’aspirant S.P.L. amb DNI **.***.945W . 

 



 
 

 
 

Quart.- Una  vegada resolta l’al·legació presentada per l’aspirant S.P.L. amb DNI **.***.945W, 

s’acorda ratificar i tornar a publicar la relació d’aspirants i proposar a l’òrgan convocant els 

aspirants candidats a constituir la borsa de treball, per ordre de major a menor puntuació 

obtinguda,  que han superat el procés de selecció de la convocatòria per la constitució d’una borsa 

de treball d’Educador/a.  

 

Nº 

Instància 
  

DNI 
  

EXERCICI 
TEÒRIC-
PRÀCTIC    

Entrevista 
Personal 

MÈRITS 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

Experiència   
Professional 
 PUNTUACIÓ  màxima  

6 punts 

Formació 
Professional 

 PUNTUACIÓ  màxima  

3 punts 

Altres 
mèrits 

curriculars 
rellevants 

PUNTUACIÓ  màxima  

1 punts 

912 72282020P 14,00 0,75 6,00 3,00 0,00 23,75 
875 47777826H 8,25 5,00 6,00 3,00 1,00 23,25 
945        

i                
970 

47169740Y 8,00 5,00 6,00 2,45 1,00 22,45 

963 53290628L 14,00 5,00 0,40 1,00 0,60 21,00 
878 

i 
923 

45986499T 15,00 5,00 0,00 0,50 0,05 20,55 

979            
i       

1019 
47169741F 14,00 4,50 0,00 0,50 0,50 19,50 

920 52596654R 9,25 0,25 4,75 2,00 1,00 17,25 
930 46874050G 7,50 4,50 0,00 1,90 1,00 14,90 
946 46621945W 7,50 0,75 3,60 1,30 0,40 13,55 
897 45857482J  8,75 2,25 0,00 1,55 0,50 13,05 

 

Cinquè.-  Traslladar l’acta als membres del tribunal per tal que donin conformitat de la mateixa. 

 

Sisè.- Notificar l’aspirant S.P.L. amb DNI **.***.945 l’acord adoptat. 

 

Setè.- Procedir a donar publicitat de: 

 

 L’exposició de motius que fonamenten aquesta nova convocatòria del tribunal i de la nova 

acta de resolució d’al·legacions. 

 Els punts a partir del tercer d’aquesta nova acta i els quals són considerats d’interès 

general. 

 

Mitjançant la inserció en el Tauler d’Anuncis, pàgina web ( www.valldoreix.cat  ) i pàgina de 

transparència (http://transparencia.valldoreix.cat/ ) d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de 

Valldoreix. 

 

Vuitè.- Traslladar la proposta a l’òrgan convocant. 

 

La Secretaria del Tribunal Seleccionador 
Isabel Rodríguez 
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