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Àrea de Presidència
Organització i Desenvolupament del Personal
Exp. gral.: X2022001810
Exp. tipus: SPSP2022000006

ACTA
DE
CONSTITUCIÓ
DE
L’ÒRGAN
DE
SELECCIÓ
I
DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA BORSA DE
DIRECTORS ESPORTIUS DEL CASAL D’ESPORTS PER COBRIR
POSSIBLES BAIXES I VACANTS.
A Montornès del Vallès, essent les 10:00 hores del 5 de maig de 2022, al
Casal de Cultura, situat a l’avinguda Mogent de Montornès del Vallès, es
reuneixen les persones que a continuació es relacionen, en virtut del què
determinen les bases aprovades per la selecció de director esportiu del casal
d’esports per a la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles baixes i
vacants.
President:

Josep M. Rosas Novoa, tècnic de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès.

Vocals:

Esther Querol Pallarés, directora del CEM les Vernedes de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Esther Bello Juárez, tècnica de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès.
Estanislao Arman Sáez, funcionari de carrera de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès, que realitzarà les funcions de secretari.

Comprovant l’existència de quòrum legal per a la vàlida actuació, el tribunal
qualificador queda constituït amb les persones anteriorment esmentades, acte
seguit es procedeix a la prova de català amb el següent resultat.
Núm. Registre d’entrada
E2022004931*

Total
NO APTE

El Tribunal Qualificador acorda declarar desert el procés per la selecció de
director esportiu del casal d’esports per a la creació d’una borsa de treball per
cobrir possibles baixes i vacants, en no haver cap aspirant que hagi superat el
procés de selecció.
I perquè així consti, s’aixeca la sessió de la qual 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 del tribunal qualificador certifico.
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