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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICA 
D’EDUCACIÓ INFANTIL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE  
 
EXPEDIENT:   2022/311 

ASSUMPTE:  Acta del tribunal per la revisió de la valoració de mèrits i resultat final 

 

A la vila de Sant Pol de Mar, a les 12.30 h del dia 01 de setembre de 2022, es reuneix el tribunal 

qualificador per tal de revisar la valoració de mèrits d’una aspirant del procés selectiu per a la creació 

d’una borsa de treball de Tècnic/a d’educació infantil, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, les 

bases del qual es van aprovar per acord de la Junta de Govern Local, en data 17 de març de 2022, i han 

estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 28 de març de 2022 i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya número 8636 de 29 de març de 2022, així com al tauler d’anuncis i al web 

municipal. 

 

El 08 d’agost de 2022 es va publicar el resultat final del procés selectiu per a la creació d’una borsa de 

treball de Tècnica d’educació infantil de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 

 

Vist que l’aspirant Margarita Bravo Puig, amb DNI ***5105** ha sol·licitat la revisió de la seva puntuació, 

es procedeix a realitzar la comprovació corresponent i revisar la documentació aportada per la persona 

interessada. 

 

PRIMER.- REVISIÓ DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS - ASPIRANT MARGARITA BRAVO PUIG 

 

Una vegada revisada la documentació aportada per la interessada, es comprova que en la valoració de 

mèrits hi ha una errada en el sumatori de la puntuació de l’experiència professional, així com en el total 

de la puntuació de l’oposició  de l’aspirant Margarita Bravo Puig i s’acorda la seva correcció en la present 

acta. En conseqüència, es rectifica el resultat final i es publica novament l’ordre final de la borsa de treball 

de Tècnic/a d’educació infantil. 

 

 

El president tribunal       La secretària tribunal 

  

 

 

 
  

Xavier de Montellà Llauradó      Lydia Parreño Morillo 

 

Sant Pol de Mar,  a data de signatura electrònica 

 

 
 
 
 
 
Annex 1 - Nova valoració de mèrits 

Annex 2 - Resultat final i ordre de la borsa de treball 
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