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ACTA DE CONSTITUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROCES SE LECTIU 
PER PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE CAP D’ÀREA DE CIU TADANIA 
FINS A LA COBERTURA DEFINITIVA DE LA PROVISIÓ REGLA MENTARIA I 
LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL  
 
Montornès del Vallès, el 14 de febrer de 2017, essent les 8:30 hores del matí, 
es constitueix el tribunal qualificador del procés selectiu per proveir el lloc de 
treball de cap d’Àrea de Ciutadania fins a la cobertura definitiva i la constitució 
d’una borsa de treball.  
 
Presideix el tribunal la cap d’Àrea de Presidència, Noelia Beltran Blanco i en 
formem part en qualitat de vocals: Ana Font Morera, cap d’Àrea de Territori i 
Estanislao Arman Saez, cap del departament d’ocupació, promoció econòmica i 
comerç. Actua com a secretària del tribunal la secretària accidental de la 
corporació, M. Júlia Cid Barrio. 
 
Essent les 9:00 es presenten al procés els aspirants següents: 
 
 

Num. Registre Entrada  
1 E2016013790 
2 E2017000004 
3 E2017000019 

 
 
Els aspirants presentats es disposen a realitzar el primer exercici de la fase de 
valoració de coneixements i capacitats, que consisteix en respondre un 
qüestionari de preguntes tipus test amb respostes alternatives sobre el 
contingut del temari especificat a l’annex 1 de les bases reguladores de la 
convocatòria. Disposen de 60 minuts per a la resolució de l’exercici i les 
preguntes contestades correctament es valoren amb 1 punt i les incorrectes 
descompten 0,25 punts. 
 
L’exercici es puntuarà fins a un màxim de 10 punts i no superaran aquest 
exercici els/les aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts, quedant 
exclosos/es del procés selectiu 
 
Finalitzat el primer exercici, el resultat ha estat el següent: 
 
Num. Registre Entrada  Punts  

1 E2016013790 5,81 
2 E2017000004 5,44 
3 E2017000019 6,44 
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Arribat aquest punt, els aspirants es disposen a realitzar el segon exercici de la 
fase de valoració de coneixements i capacitats, que consisteix en la prova de 
coneixements del català resultant de la mateixa que els aspirants estan 
exempts per haver acreditat documentalment, dins del termini de presentació 
de sol·licituds, que tenen el nivell exigit a la base 3 de la convocatòria.  
 
Essent les 11:00 hores es procedeix a la realització del tercer exercici de la 
fase de valoració de coneixements i capacitats, que consisteix en una prova 
pràctica que consistirà en l’avaluació d’una proposta de gestió relativa a les 
competències de l’àmbit de l’Àrea de Ciutadania, que els aspirants han 
presentat prèviament en format digital i paper imprès a l’Ajuntament i presenten 
oralment al tribunal amb la possibilitat d’ajudar-se amb un PowerPoint. Aquest 
exercici es valorarà d’acord amb els criteris de concreció, claredat, innovació, i 
adaptació a les funcions assignades a l’àmbit competencial pel cartipàs 
municipal actualment vigent. Així mateix es valoraran favorablement la 
correcció en la proposta del projecte, la profunditat en el coneixement de la 
matèria, la sistemàtica i la capacitat d’anàlisi. 
 
No superaran aquest exercici els o les aspirants que no aconsegueixin un 
mínim de 5 punts, quedant exclosos/es del procés selectiu 
 
Essent les 13:00 hores i un cop efectuada l’exposició oral per part dels 
candidats, el tribunal aixeca la sessió restant pendent per part del tribunal de 
realitzar l’anàlisi dels projectes de gestió presentat pels aspirants. 
 
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.  
 


