


 Per haver realitzat  treballs en entitats públiques directament  amb el  lloc de 
treball que es convoca: 0,2 punts per cada mes complert treballat, fins a un 
màxim de 2 punts.

 Per experiència específica com a Mestre/a de Taller amb joves,  especialitat 
Jardineria, en altres entitats, fins a un màxim d’ 1 punt.

 Podrà completar-se amb una entrevista personal que es fonamentarà en els 
aspectes curriculars amb una puntuació màxima de  3 punts, fase a la qual 
caldrà haver assolit un mínim de 2,5 punts per tal d’accedir-hi.

 Valoració dels cúrriculums presentats amb el núm. d’ordre i Registre d’’Entrada 
següents:

Núm. Núm. RE DNI aspirant Punts 
formació

Punts 
experiència

Total 
puntuació

1 2017-E-RC-1640 .....765D 0,5 2 2,5
2 2017-E-RE-43 .....602K 0,5 1,6 2,1

 Aspirants admesos amb el núm. d’ordre i Registre d’Entrada següents:

Núm. Núm. RE DNI aspirant
1 2017-E-RC-1640 .....765D
2 2017-E-RE-43 .....602K

Tercer.- Vist que el procés selectiu que es tramita es pot completar amb una entrevista 
personal que es fonamentarà en els aspectes curriculars amb una puntuació màxima 
de  3 punts,  fase a la qual cal haver assolit  un mínim de 2 punts per a accedir-hi, 
convocar per a la realització de l’entrevista els aspirants admesos, segons la llista 
definitiva,  el  dia  19  de  maig  de  2017,  a  les  oficines  situades  a  la  2a.  Planta  de 
l’Ajuntament  de  Caldes  d’Estrac  (oficines  de  l’Àrea  de  Joventut)  d’acord  amb  el 
següent quadrant horari:

Núm. Núm. RE DNI aspirant Hora entrevista
1 2017-E-RC-1640 .....765D 12:00h
2 2017-E-RE-43 .....602K 12:30h

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 17 de maig de 2017.

L’Alcaldessa

Rosa Pou Baró

En prenc coneixement
La Secretària accidental

Sandra Herce Obiols
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