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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ i DESENV OLUPAMENT 
DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORS A DE 
TREBALL DE MONITORS/ES ESPORTIU/VES 
 
 
A Montornès del Vallès, essent les 12:30 hores del 8 de novembre de 2018, al 
Centre Esportiu Municipal “Les Vernedes”, es reuneixen les persones que a 
continuació es relacionen, en virtut del que determinen les bases aprovades per a la 
selecció de personal monitor/a esportiu/va per a la constitució d’una borsa de treball 
d’aquesta categoria per a cobrir possibles vacants i substitucions. 
 
Presidenta:  Josep M. Rosas Novoa, personal de la corporació. 
Vocals: Sandra Montemolín Hueltes, funcionària de la corporació. 
  David Planas Alonso, funcionari de la corporació. 

Carol Galanó Muñoz, a proposta de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya. 
Lourdes Frías Larroya, directora de recursos humans i organització, 
que farà les funcions de secretària del Tribunal. 

 
Com assessora especialista en la matèria: Esther Querol Pallarès, directora 
esportiva del Centre Esportiu Municipal “Les Vernedes” de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès. 
 
Comprovada l'existència de quòrum legal per a la vàlida constitució i actuació de 
l’òrgan de selecció, aquest queda constituït amb les persones anteriorment 
esmentades. 
 
Essent les 12:50 hores, es fa la crida dels aspirants, es comprova la seva identitat i 
es presenten al procés els següents: 
 

Núm. Registre Entrada 

1 E2018010184/E2018012217 

2 E2018010029/E2018010138/E2018012229 
 
Essent les 12:55 hores els aspirants presentats es disposen a realitzar l’exercici 1 
de la fase d’oposició, que consisteix per una part en respondre diversos supòsits 
teòrics-pràctics que versaran en relació a les funcions del lloc de treball. La  duració 
d’aquesta prova serà una primera part teòrica de 30 minuts i una part pràctica de 10 
minuts. 
 
D’acord amb les bases reguladores d’aquest procés selectiu, aquest exercici és 
obligatori i es puntuarà fins a un màxim de 30 punts i no superaran aquest exercici 
els/les aspirants que no aconsegueixin un mínim de 15 punts, quedant exclosos/es 
del procés selectiu. 
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A les 14.30 hores es dona per finalitzada l’exercici, i els membres del tribunal inicien 
la seva correcció.  
 
El resultat de l’exercici 1 és el següent: 
 
Núm. Registre Entrada EXERCICI 1 

1 E2018010184/E2018012217 22,95 

2 E2018010029/E2018010138/E2018012229 19,00 

 
Per altra banda, es convoquen els següents aspirants el proper dia 21 de 
novembre a les 09:00 hores , al Casal de Cultura municipal (Av. del riu Mogent, 2) 
per a la realització de la prova de nivell de català. 
 
Essent les 15:00 hores, s’aixeca la sessió, de la qual cosa s’estén la present acta 
que un cop llegida i trobada conforme és signada per l’òrgan de selecció; la qual 
cosa jo, com a secretària, certifico.  
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