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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ i 
DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN DIRECTO R/A DE 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
A Montornès del Vallès, essent les 9:00 hores del dia 11 de desembre de 2017, es 
reuneixen les persones que a continuació es relacionen, en virtut del que determinen 
les bases específiques aprovades per a la selecció, amb caràcter temporal, d’un/a 
Director/a de recursos humans i organització. 
 
Presidenta: Eva Maria Querol Asensio, Cap de serveis jurídico-administratius d’Àrea 
de Territori. 
Vocals: Estanislao Arman Saez, Cap de promoció econòmica. 
Secretària: M. Júlia Cid Barrio, Secretària accidental de la corporació. 
 
Comprovada l'existència de quòrum legal per a la vàlida constitució i actuació de la 
comissió de valoració, aquesta queda constituïda amb les persones anteriorment 
esmentades. 
 
Essent les 10:00 hores, es fa la crida dels aspirants, es comprova la seva identitat i 
es presenten al procés els  següents: 
 

Num. Registre Entrada 
1 E2017011501 
2 E2017011537 

3 E2017011571/E2017011575 

4 E2017011582 
 
No es presenten els aspirants següents: 
 

Num. Registre Entrada 
1 E2017010957 

2 E2017011152 

3 E2017010757/10758/11504 

4 E2017011514 

5 E2017011487 

6 E2017011751 

7 E2017011754 
 
D’acord amb el que determinen les bases específiques del procés de selecció els 
aspirants no presentats queden exclosos del procés selectiu. 
 
Els aspirants presentats es disposen a realitzar el primer exercici de la fase 
d’oposició, que consisteix la resolució de tres supòsits teòrics-pràctics relacionats 
amb les funcions del lloc de treball. Els aspirants disposen de dues hores per a la 
resolució de l’exercici. 
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De conformitat amb les bases específiques, aquest exercici és obligatori i es puntua 
fins a un màxim de 30 punts.  
 
A les 12:00 hores els aspirants finalitzen el primer exercici. 
 
Acte seguit, la comissió procedeix a la correcció del primer exercici, el resultat ha 
estat el següent: 
 

Num. Registre Entrada Primer exercici 
1 E2017011501 10,50 punts 
2 E2017011537 11,25 punts 
3 E2017011571/E2017011575 19,50 punts 
4 E2017011582 15,75 punts 

 

Els aspirants que a l’exercici 1 no han assolit un mínim de 15 punts queden exclosos 
del procés selectiu, d’acord amb les bases específiques del procés selectiu (base 7.1 
a). 
 
Essent les 14:00 hores, s’aixeca la sessió i quedant convocats els membres de la 
comissió de selecció pel dia 14 de desembre de 2017 a les 08:45 hores  per 
procedir a la realització de les entrevistes personals. 
 
L’ordre per a la realització de les entrevistes serà el següent: 
 

Num. Registre Entrada 

Hora 

entrevista 

1 E2017011571/E2017011575 9:00 h. 
2 E2017011582 9:30 h. 

 
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.  
 
 


