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ACTA DE CONSTITUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SE LECTIU D’UN TÈCNIC 
DESENVOLUPAMENT LOCAL, CONVOCATÒRIA TREBALL ALS BAR RIS 2016 
 
 
Montornès del Vallès, a 24  de novembre de 2016, essent  les 09:15h  del mati, es 
constitueix el tribunal qualificador del procés selectiu per contractar un/a tècnic/a de 
desenvolupament local, per desenvolupar el projecte presentat al SOC mitjançant la 
convocatòria Treball als Barris 2016. Projecte pendent d’atorgament per part del 
SOC. 
 
Presideix el tribunal el Cap del Departament d’Ocupació Promoció Econòmica i 
Comerç Estanislao Arman i en forma i qualitat de vocals : Sra. Marta Pérez, 
Directora del Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord, Sra. Rosa 
Padilla, Tècnica d’Intermediació Laboral. Actua com a secretària del tribunal la 
Sra. Júlia Cid Barrio, secretària accidental de la corporació. 
 
 
Essent les 09:30 hores, constituït vàlidament el tribunal, es presenten al procés els 
aspirants següents:  
 
 

Núm. Registre d’Entrada  

1 E2016010037 

2 E2016010014 

3 E2016009909 

4 E2016009887 

5 E2016010013 

6 E2016010027 

7 E2016009341 

 
No es presenten els aspirants següents: 
 
Num.  Registre Entrada 

1 E2016010011 

2 E2016010030 

3 E2016009998 

4 E2016010026 

5 E2016010021 

6 E2016009955 
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Núm. Registre Entrada 

7 E2016009220 

8 E2016009640 

9 E2016010146 

 
Els aspirants no presentats queden exclosos del procés selectiu. 
 
A les 9:30 hores els aspirants presentats es disposen a realitzar l’exercici de la fase 
de valoració de coneixements i capacitats, que consisteix en la resolució de quatre 
supòsits teòrics i  pràctics  proposats pel tribunal en matèria de planificació i 
implementació de projectes de desenvolupament local, amb tasques de prospecció, 
i dinamització comercial. 
 
A les 11:00 hores els aspirants finalitzen les proves i el tribunal qualificador inicia la 
correcció de les proves realitzades. 
 
Una vegada corregides les proves per part del Tribunal qualificador, el resultat ha 
estat el següent:  
 

Núm. REGISTRE 
ENTRADA PROVA  

1 E2016010037 10 

2 E2016010014 NO APTE/A 

3 E2016009909 12.5 

4 E2016009887 NO APTE/A 

5 E2016010013 11 

6 E2016010027 NO APTE/A 

7 E2016009341 NO APTE/A 

   
Les persones qualificats amb un NO APTE/A no han superat el mínim de 10 punts 
establert a les bases de la convocatòria i per tant queden excloses del procés 
selectiu. 
 
Una vegada corregides les proves aquells candidats que han superat la fase de 
valoració de capacitats i coneixements passen a la fase de valoració de mèrits 
d’acord a les bases 7.2. del procés de selecció. 
 
 
 
 
 



 
  

 

CIF P-0813500-F �  Av. de la Llibertat, 2 �  08170 Montornès del Vallès �  Tel. 93 
572 11 70 �  Fax 93 568 27 62 

www.montornes.cat�  ajuntament@montornes.cat 

 
Feta la valoració de la fase de valoració de mèrits , el resultat és el següent: 
 
 

Núm. REGISTRE 
ENTRADA PROVA     MÈRTIS  TOTAL 

1 E2016010013 11 4.6 15.6 

2 E2016009909 12.5 1.2 13.7 

3 E2016010037 10 0.3 10.3 

     
 
D’acord als resultats es convoca als aspirants a la fase 7.3. Fase d’entrevista 
Personal que consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions 
vinculades a les funcions a desenvolupar, a les habilitats personals i a l’experiència 
professional , per tal de poder avaluar les competències necessàries pel lloc de 
treball. Aquesta entrevista té caràcter obligatori i tindrà una durada màxima de 30 
minuts i es puntuarà fins a un màxim de 3 punts. 
 
Les entrevistes es realitzaran el dia 2 de desembre a la Sala de Juntes de Govern 
Local d’acord als  horaris següents: 
 

Núm. REGISTRE 
ENTRADA HORA 

1 E2016010013 12:15 

2 E2016009909 12:30 

3 E2016010037 12.45 

 
 
 
Finalitzat el procés essent les 13.30h  el tribunal aixeca la sessió. 
 
De la qual cosa s’esten la present acta que un cop llegida i trobada conforme és 
signada pel tribunal , la qual cosa jo, com a secretària certifico. 
 
 
Montornès del Vallés, 30 de novembre de 2016 
 
 
 
 


