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ACTA FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN OFICIAL DE 1 ª D’OBRES PER 
EFECTUAR-LI UN CONTRACTE DE RELLEU A JORNADA COMPLE TA I 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
 
 
A Montornès del Vallès, essent les 8:45 hores del 30 de juny 2017, al despatx de 
Secretaria 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. 
 
Essent les 9:05 hores es fa la comprovació de la identitat dels aspirants que s’hi han 
presentat al procés selectiu els aspirants i que han estat convocats per a la 
realització de l’exercici número 3 (prova pràctica). Un cop es comprova la seva 
identitat, es produeixen els fets següents: 
 
Les persones aspirants amb núm. Registre d’entrada E2017005227 i E2017005515 
no s’han presentat a la prova pràctica, per tant, d’acord amb les bases específiques 
d’aquest procés selectiu, queden exclosos del mateix.  
 
L’aspirant amb núm. Registre d’entrada E2017006003 quan l’òrgan de selecció ha 
explicat en que consistia l’exercici de la prova pràctica s’ha retirat i no ha realitzat la 
mateixa. D’acord amb la bases específica 4 d’aquest procés selectiu, en no superar 
la prova queda eliminat del procés selectiu.  
 
La prova pràctica ha estat la construcció d’una paret de tancament de 1,50m i 0,80m 
d’alçada de totxana de 10 cm gruix, amb una cara arrebossada i arestada. El temps 
màxim que ha determinat l’òrgan de selecció per a la realització de la prova ha estat 
d’una hora. 
 
Un cop finalitzada la prova pràctica, els membres de l’òrgan de selecció es disposen 
a fer la valoració, d’acord amb el que s’estableix a la base reguladora 4a, i els 
resultats de l’exercici realitzat han estat els següents: 
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Num. Registre Entrada Exercici 3 prova pràctica 
4 E2017005651 17 punts 
6 E2017005728 19 punts 
8 E2017005746 15 punts 
9 E2017005968 13 punts 

13 E2017006030 11 punts 
 
Tots els aspirants esmentats anteriorment d’acord amb les bases de la convocatòria 
han superat l’exercici i continuen en el procés selectiu. 
 
A continuació, els membres de l’òrgan de selecció es disposen a fer la valoració dels 
mèrits presentats per els aspirants. 
 
La qualificació final i ordre definitiu dels aspirants tal i com determinen les bases 
reguladores s’obtindrà sumant les puntuacions en les fases de concurs-oposició i, si 
s’escau, d’una entrevista personal. 
 
Un cop realitzada la prova pràctica i valorats els mèrits, les puntuacions definitives, 
així com l’ordre de la constitució de la borsa de treball, que proposa aquest òrgan de 
selecció, és el següent: 
 

   FASE CONCURS DE MÈRITS 

PUNTS 
TOTAL 

MÈRITS 

PUNTS 
TOTALS 

Num.Ordre 
punts 
totals 

Núm.Registre 
Entrada 

Exercici 
3 Prova 
pràctica 

a) 
Experiència 
professional 

b) 
Formació 
específica 

c) 
Formació 
addicional 

    

1 E2017005728 19 6 0,95 0 6,95 25,95 

2 E2017005651 17 0,00 1,10 0,00 1,10 18,10 

3 E2017005746 15 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

4 E2017005968 13 1,00 0,00 0,00 1,00 14,00 

5 E2017006030 11 0,00 0,20 0,00 0,20 11,20 

 
Arrivats a aquest punt, es proposa a l’alcaldia la contractació de l’aspirant 
E2017005728, i per ordre de puntuació establerta, la constitució d’una borsa de 
treball de la categoria d’oficial 1a d’obres. 
 
Essent les 12:30 hores, s’aixeca la sessió, de la qual cosa s’estén la present acta que 
un cop llegida i trobada conforme és signada per l’òrgan de selecció; la qual cosa jo, 
com a secretària, certifico.  
 
 


