
 

 

 
 

 
Convocatòria   2022/5461 

Lloc de treball Educador/a Escola Bressol (A2) 

Data   26/07/2022 

Lloc   Torre Folch 

Hora d’inici  8:30 hores 

Hora d’acabament 13:30 hores 

 

A les 8:30 hores del mati del dia indicat es reuneixen els membres del Tribunal que es relacionen 

i que han estat designats com a tribunal qualificador de les proves selectives d’una plaça de 

tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrita al lloc de treball de d’Educador/a Escola 

Bressol, en règim de personal laboral fixe i i dotades amb la retribució que correspon en la relació 

de llocs de treball i la legislació vigent de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans: 

 

 

President:   Francesc Pallarols Rusca 

Vocal:    Sandra Cortiella Salvador 

Vocal:    Josefina Saez Ortega 

 

Actua com a secretaria, Cristina Pérez Buges, del servei de RRHH. 

 

Es porta a terme el test psicotècnic aptitudinal i de personalitat i l’entrevista competencial, 

d’acord amb les bases publicades al BOPB número CVE 202210083436 de data 31 de maig de 

2022. 

 

Prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial 

 
Un cop rebut l’informe de la persona tècnica especialista, els membres del tribunal acorden 

aprovar els resultats de la prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial i 

autoritzen la publicació d’aquesta acta al  taulell d’anuncis de la nostra web:  

 

 

NÚM. EXPEDIENT 
QUATRE ÚLTIMES 

XIFRES 

PROVA  

PSICOTÈCNICA  

(màxim 10 punts) 

 

EDUCEB-02 6766-M 6 APTE/A 

EDUCEB-11 1856-N 6 APTE/A 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2022 DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 

DE LES PROVES SELECTIVES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A 

PERSONAL LABORAL FIX D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL (A2) 

 



 

 

 

 

Fase CONCURS DE MÈRITS. 

 

Els aspirants que han superat la fase d’oposició, tenen que presentar dins el termini de 3 dies 

hàbils a la publicació del resultat de la fase d’oposició, la documentació acreditativa dels mèrits 

al·legats en la declaració responsable.  

 

Palau-solità i Plegamans, 26 de juliol de 2022 

 

 

 

 

 

             Francesc Pallarols Rusca      Sandra Cortiella Salvador        

  

 

 

 

 

 

              Josefina Saez Ortega             Cristina Pérez Buges 
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