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DECRET NÚM. D20170001000363. Acabat el termini de presentació de sol·licituds, i de 
conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria aprovada per decret de 
l’Alcaldia núm. D20170001000245,  de 27 de febrer de 2017, per seleccionar un/a 
tècnic/a en inserció laboral, amb categoria assimilada al grup A2, per efectuar-li un 
contracte laboral per obra o servei determinat, per desenvolupar el projecte Programa 
Integral ENDAVANT JOVE!, RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la llista d’aspirants admesos a les esmentades proves, que són els 
següents, prenent com a referència el número de registre d’entrada de la instancia 
genèrica on van aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits 
establerts a les bases:  
 

NÚM REGISTRE ENTRADA 
1. E2017002594 
2. E2017002613 
3. E2017002620 
4. E2017002722 
5. E2017002853 
6. E2017002857 
7. E2017002970 

 
La resta de persones apuntades al procés selectiu a través de la pàgina web del Servei 
Local d'Ocupació de la Diputació de Barcelona, queden excloses del procés selectiu en 
no acreditar, documentalment, el compliment dels requisits establerts a les bases de la 
convocatòria, per participar en el procés selectiu, tal com determina la base tercera de 
la convocatòria. 
 
Les persones que van presentar sol·licitud amb el registre d’entrada que tot seguit es 
detallarà, no han entrat en el procés de selecció per no haver seguit el sistema 
establert a la base 3a de la convocatòria per a la inscripció en el procés de selecció: 
 

NÚM REGISTRE ENTRADA 
1. E2017002847 
2. E2017002881 

 
Segon. Es convoca a tots els aspirants admesos per a la realització del procés selectiu 
el 28 de març de 2017, a les 9.30 hores, a la 1a planta de l’edifici de l’Ajuntament, 
havent-se de presentar amb el Document Nacional d’Identitat. 
 
Tercer. Ampliar el termini establert a la base quarta per a la presentació de 
reclamacions a la llista d’admesos i exclosos fins el 27 de març de 2017. 
 
Quart. Nomenar el Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, que estarà 
compost per les següents Persones: 
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- Estanislao Arman Sáez, cap del Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica 
i Comerç. 

- Sílvia Guerrero Escribano, treballadora social. 
- Helena Rodríguez Sánchez, dinamitzadora econòmic laboral. 
- Secretària: M. Júlia Cid Barrio, secretària accidental. 

 
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el web municipal. 
 
Montornès del Vallès, 22 de març de 2017 
 En dono fe.  
L’alcalde La secretària accidental 
 
 
 
José A. Montero Domínguez M. Júlia Cid Barrio 


