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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I REALITZACIÓ DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ DELS/LES PROFESSIONALS QUE HAN DE DESENVOLUPAR EL 
PROJECTE “VIU I CONVIU AL BARRI” 
 
Montornès del Vallès, 5 d’Abril de 2017, a les 9.00h del matí es constitueix a 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, el Tribunal qualificador del procés per 
seleccionar els/les professionals que han de desenvolupar el projecte “Viu i conviu al 
barri” en el marc de la subvenció Treball als barris 2016 que ha atorgat el Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 
 
Presideix el tribunal Marc Colàs, tècnic especialista de gestió de Promoció de la 
Salut, Cooperació Internacional i Consum i en formen part en qualitat de vocals la 
tècnica de Cultura, Anna Poderoso i l’Educador Social del departament de Serveis 
Socials Eduard Tomàs. Actua com a secretària del Tribunal la de la Corporació, M. 
Júlia Cid Barrio.  
 
Constituït vàlidament, el Tribunal en primer terme acorda eximir a l’aspirant amb 
registre d’entrada numero E2017002901 de la necessitat de realitzar la prova de 
català ja que en data 29 de març de 2017 va aportar Certificat de coneixement del 
català nivell C. Per tant, no es realitza la prova de coneixements de la llengua 
catalana tota vegada que els aspirants estan exempts. 
 
D’acord amb les bases que regeixen el procés el Tribunal qualificador procedeix a 
valorar els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/les aspirants al lloc de 
treball de tècnic/a en acció comunitària amb categoria assimilada C1 i monitor/a amb 
categoria assimilada grup C2. 
 
A les 11.35h i a les 12.05h el Tribunal qualificador  procedeix a la identificació dels 
aspirants convocats que han comparegut a la realització de l’entrevista personal. 
 
El Tribunal qualificador, per unanimitat, acorda formular als/les aspirants les 
següents preguntes a l’entrevista personal: 

- Explica la teva trajectòria professional. 
- Coneixes el lloc de treball al qual optes? 
- Què creus que pots aportar a aquest lloc de treball? 
- Quins creus que són els teus punts forts i les teves febleses?  
 

Efectuada la valoració dels mèrits justificats pels aspirants i l’entrevista personal la 
puntuació total obtinguda per cadascun dels aspirants és la següent: 

 
Pel lloc de treball de tècnic/a d’acció comunitària, titulat/da de grau superior de la 
família professional de “Serveis socioculturals i a la comunitat” amb categoria 
assimilada C1 l’únic/a aspirant amb registre d’entrada E2017002901 obté: 
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Pel lloc de treball de Monitor/a amb categoria assimilada al grup C2  els/les aspirants 
obtenen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atès que l’aspirant amb registre d’entrada E2017002901 ha obtingut la major 
puntuació en ambdós processos de selecció, caldrà en primer lloc que opti a un 
dels dos lloc de treball.  
 
En cas d’optar pel lloc de treball de tècnic/a d’acció comunitària, titulat/da de grau 
superior de la família professional de “Serveis socioculturals i a la comunitat” amb 
categoria assimilada C1, el tribunal qualificador, per unanimitat, acorda proposar 
a l’Alcaldia la contractació de l’aspirant amb el registre d’entrada número 
E2017002901 per al lloc de treball de tècnic/a d’acció comunitària, titulat/da de 
grau superior de la família professional de “Serveis socioculturals i a la comunitat” 
amb categoria assimilada C1 i l’aspirant amb el registre d’entrada E2017002999 
per al lloc de treball de  Monitor/a amb categoria assimilada al grup C2. En cas 
contrari el lloc de treball de tècnic/a d’acció comunitària quedaria desert. 
 
Ambdós contractes vinculats a la subvenció Treball als barris 2016 del Servei 
d’Ocupació de Catalunya són en règim laboral temporal, per obra o servei 
determinat, a jornada complerta i una duració de sis mesos.  


