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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, 2 de desembre  de 2016, essent  les 12:00 hores   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, per delegació, la Directora del Projecte d’Intervenció Integrar 
Sra: Marta Pèrez Fernàndez Directora del Projecte d’Intervenció Integral de 
Montornès Nord, i en forma i qualitat de vocal:  Sra. Rosa Padilla, Tècnica 
d’Intermediació Laboral. Actua com a secretària del tribunal , per delegació , la 
Sra. Ingrid Bosch Noguera secretària accidental de la corporació. 
 
Essent les 12:15 hores, constituït vàlidament el tribunal, es presenten  a l’entrevista 
fase  procés els aspirants següents:  
 

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 a les bases , els candidats presentats es disposen a realitzar la fase 7.3 
Fase d’entrevista personal del procés de selecció. Prova de caràcter obligatori que 
tindrà una durada màxima de 30 minuts i es puntuarà fins a un màxim de 3 punts. 
 
La candidata amb registre d’entrada núm. E2016010037 aporta al tribunal en el 
moment de fer la entrevista un document per acreditar els mèrits al·legats. El 
tribunal no pot acceptar els mèrits aportats en aquest moment ja que segons les 
bases específiques, punt 4.4, els mèrits a valorar en la fase de concurs s’han de 
presentar en el moment de fer la sol·licitud. “4.4. Els mèrits a valorar en la fase 
de concurs s’ha de presentar conjuntament amb la sol·licitud.” 
 
A les 13.45h finalitza la fase d’entrevista personal i el tribunal passa a qualificar als 
candidats, el resultat ha estat el següent: 
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Núm. REGISTRE 
ENTRADA Entrevista 

1 E2016010013 1 punt 

2 E2016009909 3 punts  

3 E2016010037 3 punts  

 
Una vegada valorada la fase d’entrevista personal es passa a sumar tota les 
puntuacions dels candidats presentats al procés de selecció essent el resultat el 
següent: 
 

Núm. REGISTRE 
ENTRADA PROVA     MÈRTIS  ENTREVISTA  TOTAL 

1 E2016010013 11 4.6 1 16.6 

2 E2016009909 12.5 1.2 3 16.7 

3 E2016010037 10 0.3 3 13.3 

 
El Tribunal qualificador, per unanimitat, acorda proposar a l’Alcaldia l’aspirant 
amb el registre d’entrada número E2016009909, per formalitzar el contracte en 
règim laboral temporal per obra o servei determinat, amb la categoria de tècnic 
mig de desenvolupament local , condicionant aquesta contractació a l’atorgament 
i acceptació de la subvenció prevista pel Servei Públic d’Ocupació dins la  
convocatòria Treball als Barris 2016. 
 
En data del dia 7 de desembre de 2016 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
mitjançant correu electrònic informa a aquest ajuntament  del resultat de la 
convocatòria d’enguany del Programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte “Treball als barris” 2016, pel 
que fa a la sol·licitud presentada per la l’Ajuntament de Montornès del Vallès, 
denegant  la subvenció objecte del present procés de selecció, Dun/a TÈCNIC/A 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL, responsable d’implementar el Pla d’execució 
anual presentat al SOC, en el marc del programa E, assumint tasques de: 
Dinamització comercial i prospecció d’empreses .  
 
Atès que el SOC no ha concedit aquesta subvenció i la contractació estava 
condicionada a la concessió de la mateixa, aquest tribunal considera que el 
procés selectiu resta sense efectes i proposa l’arxiu de l’expedient. 
 
De la qual cosa s’estén 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, 20  de desembre de 2016 


