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ACTA FINAL DEL PROCES SELECTIU PER PROVEIR PER PROV EIR EL 
LLOC DE TREBALL DE CAP D’ÀREA DE CIUTADANIA FINS A LA 
COBERTURA DEFINITIVA DE LA PROVISIÓ REGLAMENTARIA I  LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL  
 
Montornès del Vallès, el 10 de març de 2017, essent les 9:00 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 
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. 
 
Essent les 9:30 hores es presenten al procés els aspirants següents: 
 

Num. Registre Entrada  
1 E2017000004 
2 E2017000019 

 
 
Es procedeix a realitzar la fase d’entrevista personal que consistirà en 
respondre les preguntes del tribunal relacionades amb els mèrits acreditats i els 
aspectes que es cregui oportú en relació amb el seu currículum i coneixements, 
aptituds i/o actituds requerits en relació al lloc de treball objecte d’aquest procés 
selectiu, així com dels coneixements sobre l’Administració en general i 
l’Administració municipal en particular. En concret es realitzen les preguntes 
següents: 
 

o Quina ha estat la seva trajectòria professional. Actualment quin lloc de 
treball desenvolupa i quin concret equip de treball lidera. 

o Que creu que pot aportar vostè al lloc de treball de cap d’Àrea de 
Ciutadania, tant personalment com professionalment. 

o Que li aporta a vostè personalment aquest lloc de treball i quines han 
estat les motivacions per concórrer a aquesta convocatòria. 

 
L’entrevista que és obligatòria tindrà una durada no superior a 30 minuts i es 
puntuarà fins a un màxim de 3 punts. 
 
Una vegada realitzada la fase d’entrevista personal als aspirants el resultat és 
el següent: 
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Num. Registre Entrada punts  
1 E2017000004 2,5 
2 E2017000019 2,5 

 
 
La qualificació final dels aspirants tal i com determinen les bases reguladores 
serà la suma de les puntuacions obtingudes en les fases de valoració de 
coneixements i capacitats, de mèrits i d’entrevista personal, per tant la 
qualificació final és la següent: 
 
 

Num. Registre Entrada  

Fase 
valoració 

coneixements 
i capacitats 

Fase de 
mèrits 

Fase Entrevista 
personal 

Qualificació 
final 

1 E2017000004 10,57 4,5 2,5 17,57 

2 E2017000019 14,25 1,7 2,5 18,45 
 
 
Arribat aquest punt el tribunal, aixeca la sessió a les 10:30 hores, proposant a 
l’Alcaldia el nomenament interí pel lloc de treball de cap d’Àrea de Ciutadania 
de la persona aspirant amb referència E2017000019 i proposant que l’aspirant 
E2017000004 formi part de la borsa de treball per haver superat el procés 
selectiu. 
 

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.  
 
Contra aquesta resolució, que no és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar recurs d’alçada davant l’alcalde de la Corporació, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació en la pàgina web municipal o 
notificació individual.  
 
 


