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DECRET NÚM. D20170001001237. Acabat el termini de presentació de sol·licituds, i de 
conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria aprovada per decret de 
l’Alcaldia núm. D20170001001143, de 3 d’agost de 2017, per seleccionar un agent d’ocupació 
i desenvolupament local (AODL) (Grup A2) per efectuar-li un contracte en règim laboral 
temporal per obra o servei determinat consistent en desenvolupar el “Projecte d’impuls per a la 
creació del Consell d’Empreses i de la Taula per l’Ocupació”, de conformitat amb el projecte 
aprovat i subvencionat per la Diputació de Barcelona dintre del Catàleg de Serveis per a 2017, 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la llista d’aspirants admesos a les esmentades proves, que són els 
següents, prenent com a referència el número de registre d’entrada de la instancia genèrica 
on van aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a les 
bases:  
 
Aspirants admesos: 
 

NÚM REGISTRE ENTRADA 
1. E2017009092 
2. E2017009278 
3. E2017009319 
4. E2017009336 
5. E2017009359 
6. E2017009433 
7. E2017009461 
8. E2017009470 

 
Aspirants exclosos: Cap 
 
Segon. Es convoca a tots els aspirants admesos per a la realització del procés selectiu el 28 
de setembre de 2017, a les 9.30 hores, a la 1a planta de l’edifici de l’Ajuntament, havent-se 
de presentar amb el Document Nacional d’Identitat. 
 
Tercer. Nomenar el Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, que estarà compost 
per les següents Persones: 
 

- Anna González López, cap de l’Àrea d’Acció Social o funcionari en qui delegui. 
- Estanislao Arman Sáez, cap del Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i 

Comerç o funcionari en qui delegui. 
- Helena Rodríguez Sánchez, dinamitzadora econòmic laboral o funcionari en qui 

delegui. 
- Secretària: M. Júlia Cid Barrio, secretària accidental o funcionari en qui delegui. 

 
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el web municipal. 
 
Montornès del Vallès, 8 de setembre de 2017 
 En dono fe.  
L’alcalde       El secretari accidental 
 
 
 
José A. Montero Domínguez      Estanislao Arman Sáez 


