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ACTA DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCES SELECTIU PER PRO VEIR EL 
LLOC DE TREBALL DE CAP D’ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL FINS A  LA 
COBERTURA DEFINITIVA DE LA PROVISIÓ REGLAMENTARIA I  LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL  
 
Montornès del Vallès, el 3 de març de 2017, essent les 9:45 hores del matí, es 
reuneix el tribunal qualificador del procés selectiu per proveir el lloc de treball de 
cap d’Àrea d’Acció Social fins a la cobertura definitiva de la provisió 
reglamentaria i la constitució d’una borsa de treball.  
 
Presideix el tribunal la cap d’Àrea de Presidència, Noelia Beltran Blanco i en 
formen 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. 
 
El tribunal procedeix a l’avaluació del tercer exercici presentat oralment pels 
aspirants i en format digital i paper imprès, consistent en la proposta de projecte 
de gestió. 
 
Una vegada valorat l’exercici per part del tribunal el resultat és el següent: 
 
Num. Registre Entrada  Punts  

1 E2016013791 EXCLÒS 
2 E2017000005 5,13 

 
Els aspirants que no han aconseguit un mínim de 5 punts, queden exclosos del 
procés selectiu. 
 
Les bases reguladores determinen que els aspirants que superin la fase de 
valoració de coneixements i capacitats passaran a la fase de valoració de mèrits, 
per tant el tribunal procedeix a la valoració dels documents aportats per l’aspirant 
E2016000005 conjuntament amb la sol·licitud. Essent el resultat el següent: 
 

1)Experiència 
professional 

fins a un 
màxim de 4 

punts 2) Formació 
2.1.Titulacions 

acadèmiques fins 
a un màxim d’1,5 

punts 

2.2. Cursos de formació 
fins a un màxim d’1,5 

punts 

Num. Registre 
Entrada 

1.1 1.2 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 

Total fase 
valoració 

mèrits 

1 E2016000005 3  0 0 0  0  1,1 0,4 0,3 0 4,5 
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Segons estableix la base 7.1.4 de la convocatòria el tribunal excepciona la 
realització de l’entrevista personal atès aquesta no és determinant respecte al 
resultat final.  
 

Arribat aquest punt el tribunal, aixeca la sessió a les 14:30 hores, proposant a 
l’Alcaldia el nomenament interí pel lloc de treball de cap d’Àrea d’Acció Social de 
la persona aspirant amb referència E2016000005. No es podrà crear una borsa 
de treball perquè cap persona a part de la persona aspirant proposada pel 
nomenament interí ha superat el procés selectiu. 
 


