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ANUNCI  

QUALIFICACIONS DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR UN LLOC DE 

TREBALL DE MESTRE/A – DIRECTOR/A EN EDUCACIÓ INFANTIL DE LA 

LLAR D’INFANTS “DEU POMETES” D’ALBESA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA 

DE TREBALL. VALORACIÓ  FINAL I PROPOSTA  DEL TRIBUNAL 

QUALIFICADOR. 

 

 

D’acord amb l’establert a la base 9ª de les que regeixen la selecció d’un lloc de treball de 

Mestre/a – Director/a de la llar d’infants “Deu Pometes” d’Albesa, en règim de personal 

laboral temporal (de caràcter interí) i constitució d’una borsa de treball,  es fan públics els 

acords i la puntuació final, segons s’indica a l’acta del Tribunal qualificador, de data 19 de 

març de 2018. 

 

1. Fase 3. Entrevista personal 

 

D’acord amb les bases, els candidats presentats es disposen a realitzar la fase 3. Entrevista 

personal del procés de selecció, prova de caràcter obligatori i que es puntuarà fins un màxim 

de 7 punts. 

 

Finalitzada la fase d’entrevista personal el tribunal passa a qualificar als candidats, amb el 

següent resultat: 

 

ASPIRANT PUNTUACIÓ 

39377337A 5,00 

40885734Z 6,00 

47689246B 6,00 

 

2. Valoració final  

 

Finalitzat el procés de selecció, el tribunal fa pública la relació de candidats per ordre de 

puntuació, que és la següent: 

 
 

ASPIRANT 

 

PROVA  

CONEIXEM. 

 

EXPERIÈNCIA 

PROFESIONAL 

 

FORMACIÓ 

 

 

ENTREVISTA 

 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

39377337A 6,00 1,50 3,00 5,00 15,50 

40885734Z 9,00 7,00 3,00 6,00 25,00 

47689246B 6,00 7,00 3,00 6,00 22,00 
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3. Proposta de nomenament 

 

Per part dels membres del Tribunal s’acorda, per unanimitat, donar validesa a la realització i 

el resultat obtingut d’aquestes proves, proposant el nomenant de l’aspirant amb DNI 

40885734Z per proveir en règim de personal laboral temporal (de caràcter interí), un lloc de 

treball de Mestre/a – Director/a de la llar d’infants, per haver superat la fase de selecció i 

haver obtingut la major puntuació. 

 

 

4. Borsa de Treball 

 

D’acord amb la Base 10, havent superat el procés de selecció, el tribunal proposa que  passin 

a formar part d’una borsa de treball per tal de cobrir provisionalment baixes o malalties 

sobrevingudes, que restarà vigent en tant l’Ajuntament no convoqui un nou procés selectiu 

per cobrir la possible vacant, la resta d’aspirants amb el següent ordre de puntuació: 

 

 

ASPIRANT PUNTUACIÓ 

47689246B 22,00 

39377337A 15,50 

 

 

 

Albesa, 20 de març de 2018 

La secretària del Tribunal, Maria Prieto Pineda 
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