
 

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. EDUCADORS / EDUCADORES DE LLARS 

D’INFANTS  PER A SUBSTITUCIONS I INTERINATGES (BORSA DE 

TREBALL) 

 

 

Vilafranca del Penedès, 27 de març de 2008 

 

 

A les 10,30 hores del dia esmentat, i a la Casa de la Vila, es constitueix el Tribunal 

Qualificador del concurs de mèrits convocat per a la confecció d'una relació de persones 

que constitueixi una llista d'espera o borsa de treball per a cobrir llocs de treball 

d’Educador/a de Llars d’Infants en règim de substitució o interinatge. Presideix el Tribunal 

el Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament Joan Sau i Pagès. Són vocals Josep Santacana 

i Bové (Cap del Servei d’Educació) i Magí Armejach Carreño (representant del Comitè 

d’Empresa). Exerceix com a secretari el de la corporació, Francesc Giralt i Fernàndez. 

 

S’han admès  al concurs un total de 16  aspirants. 

 

Quant a la prova de coneixement del català,  les persones aspirants que consten en el 

quadre annex amb la nota “E” han acreditat reunir el requisit exigit de coneixement del 

català, i són declarades exemptes de la prova. Cristina Ballesteros ha estat cridada a 

celebrar una prova sota la supervisió del Servei Local de Català, i ha obtingut la 

qualificació de no apte (“NA”), restant eliminada. El Tribunal valida els resultats emesos 

pel Servei Local de Català.  

 

El Tribunal  valora, a la vista dels currículums aportats , els mèrits de les aspirants, però 

únicament aquells que han estat justificats documentalment, i d'acord amb la taula de 

mèrits que es conté en les bases de la convocatòria. 

 

Les puntuacions atorgades en el  concurs són les que es dedueixen del quadre annex a 

aquestes bases, i que s'incorpora com a part de l'esmentada acta. El Tribunal acorda que no 

és necessària la celebració d’entrevista. 

 

Així doncs el Tribunal proposa que, d'ara endavant i durant un termini de dos anys, en els 

casos de places d’Educador/a de Llar que s'hagin de cobrir temporalment en règim de 

substitució o interinatge, els nomenaments es facin en favor de les persones que costen en 

l’annex, seguint l'ordre de major a menor puntuació. En el cas de renúncia d'una persona, 

s'acudirà a la següent de la següent de la relació. 

 

I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta que 

signen el president i el secretari del Tribunal; certifico. 

 

 

 

El president,     El secretari, 

 

  

           Joan Sau     Francesc Giralt 

 

    Els vocals, 


