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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'ÒRGAN DE SELECCIÓ i DESENV OLUPAMENT 
DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN OFICIAL DE 1ª D’OBRES P ER EFECTUAR-LI 
UN CONTRACTE DE RELLEU A JORNADA COMPLETA I CONSTIT UCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL 
 
A Montornès del Vallès, essent les 8:50 hores del 28 de juny 2017, a la sala de l’Àrea 
de Territori de l'ajuntament, es reuneixen les persones que a continuació es 
relacionen, en virtut del que determinen les bases aprovades per a la selecció d’un 
oficial de 1ª d’obres per efectuar-li un contracte de relleu a jornada completa i 
constituir una borsa de treball: 
 
President:  David González Tapia, Cap de la brigada d’obres 
Vocals: Salvador Martínez Sánchez, oficial de primera brigada  
  Xavier Casanova Ferran, Arquitecte tècnic de l’Àrea de Territori 
Secretària:  M. Júlia Cid Barrio, Secretària accidental de la corporació 
 
Comprovada l'existència de quòrum legal per a la vàlida constitució i actuació de 
l'òrgan de selecció, aquest queda constituït amb les persones anteriorment 
esmentades. 
 
Acte seguit es comprova l'acreditació per part de les persones aspirants dels requisits 
exigits per prendre part a la convocatòria. 
 
Essent les 9:05 hores s’han presentat al procés selectiu els aspirants que han estat 
convocats per a la realització de la prova de nivell de català, i un cop es comprova la 
seva identitat, inicien els exercicis corresponents. 
 
L’aspirant amb núm. Registre d’entrada E2017006003 ha acreditat mitjançant 
certificat corresponent el nivell mínim de coneixements de català exigit en aquesta 
convocatòria, quedant així convalidat.  
 
Per a la realització i correcció d’aquesta prova, l’òrgan de selecció ha demanat 
l’assistència tècnica del Consorci de Normalització Lingüística. 
 
A les 11:30 hores finalitzades les proves i un cop corregides per la tècnica del CNL el 
resultat ha estat el següent: 
 
Num. Registre Entrada Prova Català 

4 E2017005651  APTE 
6 E2017005728 APTE 
8 E2017005746 APTE 
9 E2017005968 APTE 

 
Tots els aspirants esmentats anteriorment d’acord amb les bases de la convocatòria 
han resultats ser aptes i continuen en el procés selectiu. 
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Es convoca als aspirants que han superat la prova de català i a l’aspirant que ha 
acreditat el nivell (E2017006003), a la realització de l’exercici número 3 el dia 30 de 
juny de 2017 a les 9:00 hores  a l’edifici de l’ajuntament, Av. De la Llibertat, 2, 
havent-se de presentar amb el Document Nacional d’Identitat.  
Aquest exercici, d’acord amb les bases, consistirà en la realització de vàries activitats 
o exercicis pràctics sobre les funcions pròpies del llocs de treball, amb l’objecte de 
comprovar la destresa, habilitats i competències pràctiques dels aspirants. 
 
Essent les 12 hores, s’aixeca la sessió i quedant convocats els membres de l’òrgan 
de selecció pel dia 30 de juny de 2017 a les 8:45 hores per procedir a la realització 
de la prova 
 

De la qual cosa s’estén la present acta que un cop llegida i trobada conforme és 
signada per la comissió de valoració; la qual cosa jo, com a secretària, certifico.  
 
 


