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 ACTA DE CONSTITUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS S ELECTIU LLOC D’UN  
TREBALL D’ORIENTADOR/A LABORAL PER AL PROJECTE SUBV ENCIONAT PEL SOC 
 “ DIL BARRI –OLIMPIA”. CONVOCATÒRIA TREBALL ALS BA RRIS 2016. 
 
 
Montornès del Vallès, a 12 de juny de 2017, essent  les 12:00 h  del mati, es 
constitueix el tribunal qualificador del procés selectiu per contractar un/a orientadora 
laboral per desenvolupar el projecte , DIL BARRI OLÍMPIA , subvencionat pel SOC, 
convocatòria Treball als Barris 2016. 
 
Presideix el tribunal el Cap del Departament d’Ocupació Promoció Econòmica i 
Comerç, Estanislao Arman i en forma i qualitat de vocals la Sra. Marta Pérez 
Fernàndez, Directora del Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord  i la 
Sra. Rosa Padilla Gómez, tècnica d’Intermediació laboral.. Actua com a 
secretària del tribunal la Sra. M. Júlia Cid Barrio, secretària accidental de la 
corporació. 
 
Essent les 12:10 hores, constituït vàlidament el tribunal, es procedeix a la realització 
de l’entrevista personal prevista a la base 7.3 de la convocatòria, les preguntes 
realitzades pel tribunal als opositors son les següents: 
 

a) Quina és la seva experiència en orientació per competències i en l’orientació 
laboral  de col·lectius de risc. 

b) Què creu què pot aportar  al projecte. 
 

El resultat de l’entrevista és el següent: 
 

 Núm. Registre 
Entrada 

 

Hora Entrevista Punts 

1  
E2017006216 

 
12 

 
3.6 

2  
E2017006595 

 
12:15 

 
          PENDENT 

3  
E2017006548 

 
             12:30 

 
               2.4 

4  
E2017006567 

 

 
            1 2:45 

 
              2.75 

 
 
Cal fer constar que amb caràcter previ a la realització de l’entrevista es va procedir 
a trucar a tots els candidats per comunicar verbalment la data i hora de l’entrevista, 
endemés de publicar al web la convocatòria de l’entrevista personal. La persona 
candidata  amb registre d’entrada núm. E2017006595, no va ser localitzada i no es 
presenta a la fase de l’entrevista del procés de selecció. Una vegada que  el 
tribunal comprova que el decret d’admesos i exclosos amb les hores de les 
entrevistes  no està visible al web de l’Ajuntament, es convoca a la persona 
candidata tot atorgant una nova data i hora per poder realitzar l’entrevista de 
selecció.  
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Aquesta entrevista es fixa pel proper dimarts dia 13 de juny a les 12:00 a l’oficina 
del barri 
 
Essent les 13:10 h el tribunal aixeca la sessió i es queda emplaçat pel dia 13 de 
juny a les 12:00 per realitzar la entrevista a l’opositora RE E2017006595. 
 
 
Montornès del Vallès 12 de juny de 2017. 


