
 
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.  PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A 
DE LLAR D’INFANTS .- GRUP A2/C-1 assimilat en funció de la titulació) 
 

A les 9 hores del dia 7 de juliol de 2009, a la sala de la taula rodona d’aquest Ajuntament, es 

constitueix el Tribunal Qualificador del concurs de mèrits lliure per a proveir una plaça vacant a la 

plantilla d’aquest Ajuntament d’Educador/a de Llar d’Infants, grup A-2/C-1 (assimilat). Presideix el 

Tribunal la tècnica del departament de Recursos Humans, Almudena Pedreño Bueno, amb 

l’assistència del cap del departament d’Educació, Pep Santacana Bové, del representant de l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya, Jordi Caballé Andreu, de la representat de la Direcció General 

d’Administració Local Marta Camil Queipo i del representant del Comité d’Empresa Miquel Cartró 

Boada, actuant com a secretaria Isabel Gonzalo i Dallerès.  

 

Es llegeixen els curriculums presentats pels vint-i-vuit aspirants que han estat admesos a la 

convocatòria, tots ells amb els coneixements mínims exigits de la llengua catalana justificats 

documentalment en l’expedient. Es qualifiquen de conformitat amb les bases de la convocatòria i  es 

decideix efectuar l’entrevista prevista en les pròpies Bases, a les cinc persones que han obtingut major 

puntuació. 

 

La qualificació prèvia de les persones finalistes a les que es realitzarà l’entrevista és la següent: 

 

Elisabet Boada Puigbó:  6.30  Josefa Morató Calaf  8.30 

Cristina Fontana Cànovas 7.14  Gemma Roca Cortel  6.40 

Carme Francolí Martínez 5.70 

 

Es decideix convocar aquestes persones per efectuar l’entrevista el dia 13 de juliol, a partir de les 8.30 

hores.  Es suspèn fins aquell dia la qualificació final del concurs. 

  

     --ooOoo— 

 

A les 8.30 hores del dia 13 de juliol de 2009 es reuneix novament el tribunal i es mantenen entrevistes 

amb les cinc persones finalistes, resolent el tribunal atorgar les següents puntuacions totals, a més de 

les que consten  en el llistat adjunt de les persones que no han estat cridades per efectuar l’entrevista. 

 

Josefa Morató Calaf  11,05  Elisabet Boada Puigbó  7,30  

Cristina Fontana Cànovas   8,89  Carme Francolí Martínez 7,20 

Gemma Roca Cortel    8,40 

 

Així dons aquest tribunal proposa sigui nomenada per ocupar una plaça d’educadora de llars d’infants 

la senyora Josefa Morató Roca. Tanmateix es fa constar que de conformitat amb les bases de la 

convocatòria la resta d’aspirants passaran a formar part d’una borsa de treball per fer nomenaments 

interins í/o contractacions temporals , seguint l’ordre de puntuació obtinguda que consta en el llistat 

adjunt.. 

 

 

Sense res més a tractar s'aixeca la sessió, a les 10,30 hores, de la que s'exten la present acta amb senyal 

de conformitat. 

 

  

La presidenta,             La secretaria. 

 

         Els vocals, 

 

 

 

 


