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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER 
CONTRACTAR AMB CARÀCTER INTERÍ DOS PROFESSORS/ES PE L CENTRE DE FORMACIÓ 
D'ADULTS  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Òrgan:   Tribunal qualificador 
Data:   3 de setembre de 2018 
Hora:   9:00 
Lloc:    Ajuntament de Montmeló 
 
Hi assisteixen: 
 

Presidenta Sra. Rosa March Escué, secretària de l'Ajuntament de Montmeló. 
 

Vocal Sra. Anna Isern Segura, tècnica d'educació de l'Ajuntament de Montmeló. 
 

Vocal Sr. Gerard Cuní Jutglar, representant de l'EAPC . 
 

Secretària Sra. Clara Palazón Huelves,  tècnica  de recursos humans de l'Ajuntament de 
Montmeló. 

 
Representant de personal Sra. Cristina García Galiana (amb veu i sense vot) 

 
 
Ordre del dia: 
 
1. Constitució del Tribunal Qualificador. 
2. Prova teòrica-pràctica.. 
 
ACTA 
 
La Junta de Govern Local, en data 22 de maig de 2018, va adoptar l’acord, entre d’altres, d'aprovar les 
bases del procés de selecció per contractar interinament dos professors/es del Centre de Formació d'aults. 
 
Les bases i les seves rectificacions han estat publicades íntegrament al tauler d'anuncis i al web de 
l'Ajuntament de Montmeló. 
 
1. Mitjançant la resolució d’alcaldia de data 17 de juliol de 2018, s'ha nomenat els membres del tribunal i en 
aquest acte es constitueixen com a tribunal qualificador. 
 
2. En la mateixa resolució s’ha convocat als membres del tribunal i les persones aspirants per a la 
realització de la prova teòrica-pràctica. Tots els aspirants compleixen els requisits 6 i 7 de la base tercera pel 
que fa a l'acreditació de les llengües catalana i castellana.  
 Les persones aspirants que s'han presentat a la convocatòria per realitzar la prova teòrica-pràctica són les 
següents: 
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Un cop realitzada la prova i corregida el resultat és el següent: 
 

 
 
Les persones aspirants que no han superat la prova teòrica-pràctica amb una puntuació igual o superior a 5 
queden eliminades del procés de selecció.  
 
El tribunal acorda realitzar la valoració de mèrits el dia 14 de setembre de 2018 a les 9:00  i el mateix dia 
convoca a les persones aspirants que han superat la prova teòrica-pràtica per a realitzar l'entrevista a 
l'Ajuntament de Montmeló a les hores establertes en  la taula següent:  
 

 
 
 
 
Per la presidència es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 15:00 hores, i del qual s’estén la 
present acta, que un cop llegida i trobada conforme, signen tots els membres del Tribunal qualificador, de tot 
el qual, com a secretària, certifico i en dono fe. 
 
Montmeló, 3 de setembre de 2018 
 
 
Secretària del tribunal     
Clara Palazón Huelves    
(Signat electrònicament)   


