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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I REALITZACIÓ DE L ES PROVES 
CONVOCADES PER CREAR UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ DELS  
TÈCNICS QUE HAURAN DE DESENVOLUPAR EL PROGRAMA INTE GRAL 
PER A JOVES DE MONTORNÈS DEL VALLÈS: ENDAVANT JOVE!  APROVAT 
A L’EMPARA DE L’ORDRE TSF/318/2016.   
 
Montornès del Vallès, 28 de març de 2017, a les 9.00 del matí es constitueix a 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, el Tribunal qualificador del procés per crear 
una borsa de contractació dels tècnics que hauran de desenvolupar el programa 
integral per a joves de Montornès del Vallès: ENDAVANT JOVE! aprovat a 
l’empara de l’Ordre TSF/318/2016. 
 
Presideix el tribunal el cap del departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i 
Comerç, Estanislao Arman Sáez i en formen part en qualitat de vocals la 
treballadora social, Sílvia Guerrero Escribano i la dinamitzadora econòmic 
laboral, Helena Rodríguez Sánchez, actua com a secretària del Tribunal la de la 
Corporació, M. Júlia Cid Barrio. 
 
Constituït vàlidament el Tribunal es procedeix a la identificació dels aspirants que 
han comparegut a la realització de les proves selectives, essent aquests els 
següents: 
 

NÚM. REGISTRE ENTRADA 
1. E2017002594 
2. E2017002613 
3. E2017002620 
4. E2017002853 
5. E2017002857 

 
Identificats els aspirants es procedeix a la realització del primer exercici 
consistent en la resolució d’una prova pràctica amb una durada d’una hora.  
 
La secretària del Tribunal de selecció, dona lectura als exàmens realitzats sense 
que el Tribunal tingui coneixement de la identitat  de l’aspirant que l’ha realitzat,   
el resultat final de la prova és el següent: 
 

NÚM. REGISTRE ENTRADA RESULTAT 
1. E2017002594 5,00 punts 
2. E2017002613 8,00 punts 
3. E2017002620 EXCLÒS 
4. E2017002853 EXCLÒS 
5. E2017002857 7,50 punts 

 
No es realitza la prova de coneixements de la llengua catalana tota vegada que 
els aspirants que han passat la prova pràctica estan exempts.  
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Efectuada la valoració dels mèrits justificats pels aspirants, dóna el resultat 
següent: 
 
NÚM. REGISTRE ENTRADA 2.A1 2.A2 2.B1 2.B2 TOTAL 

1. E2017002594 0,30 0 0 0 0,30 
2. E2017002613 4,00 0,45 1,50 1 6,95 
3. E2017002857 2,63 0,38 0 0 3,01 

 
En conseqüència, la puntuació total obtinguda per cadascun dels aspirants és la 
següent: 
 
NÚM. REGISTRE ENTRADA 1 2 TOTAL 

1. E2017002594 5,00 0,30 5,30 punts 
2. E2017002613 8,00 6,95 14,95 punts 
3. E2017002857 7,50 3,01 10,51 punts 

 
El Tribunal qualificador, per unanimitat, acorda no realitzar l’entrevista personal, 
tota vegada que no és rellevant per definir el resultat final del procés selectiu, en 
haver una diferència superior als 2 punts entre la primera puntuació i la segona i 
entre aquesta i la  tercera. 
 
El Tribunal qualificador, per unanimitat, acorda proposar a l’Alcaldia l’aspirant 
amb el registre d’entrada número E2017002613 per formalitzar el contracte 
laboral a temps complert i l’aspirant E2017002857 per formalitzar el contractes 
laboral a temps parcial, establerts a la convocatòria, ambdós contractes en règim 
laboral temporal per obra o servei determinat, amb la categoria de tècnic mig 
orientador/a laboral, per desenvolupar el projecte Programa integral ENDAVANT 
JOVE!, corresponent a la convocatòria dictada l’empara de l’Ordre 
TSF/318/2016.  
 
En el cas que les persones seleccionades desestimin la contractació, es 
proposarà la següent persona amb més puntuació. 
 
La formalització definitiva d’aquest contracte queda condicionada a l’elevació a 
definitiva de la proposta de resolució provisional de la convocatòria de 
subvencions per al finançament de programes integrals en la convocatòria 
anticipada per a l’any 2017, d’acord amb la qual el SOC concedeix a l’Ajuntament 
una subvenció de 42.797,15 euros per executar el projecte Programa Integral 
ENDAVANT JOVE! 


