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ACTA DE CONSTITUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROCES SE LECTIU PER 
PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA  DE CULTURA I 
FESTES FINS A LA COBERTURA DEFINITIVA DE LA PLAÇA I  LA CONSTITUCIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL  
 
A Montornès del Vallès, essent les 9:00 hores del dia 12 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 
Tècnic/a especialista de cultura i festes  i constitució de borsa de treball. 
 
Presidenta: Anna Poderoso Martín, Tècnica de cultura i Festes municipal. 
Vocals:  Sandra Sáez Busom, Tècnica de cultura i festes. 

Elena Mellado Carmona a proposta de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya. 

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 9:30 hores, es fa la crida dels aspirants, es comprova la seva identitat i es 
presenten al procés els  següents: 
 

Num. Registre Entrada  
1 E2017010928 
2 E2017011026 
3 E2017011094 
4 E2017011113 
5 E2017011356 
6 E2017011385 
7 E2017011429 
8 E2017011464 
9 E2017011465 

10 E2017011468 
11 E2017011580 
12 E2017011555 
13 E2017011588 
14 E2017011596 
15 E2017011603 
16 E2017011608 
17 E2017011615 
18 E2017011619 
19 E2017011643 
20 E2017011807 
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No es presenten els aspirants següents: 
 

Num. Registre Entrada 
1 E2017010906 
2 E2017011066 
3 E2017011089 
4 E2017011203 
5 E2017011325 
6 E2017011483 
7 E2017011548 
8 E2017011579 
9 E2017011613 

10 E2017011616 
11 E2017011622 
12 E2017011677 
13 E2017011682 
14 E2017011696 

    
Els aspirants no presentats queden exclosos del procés selectiu. 
 
Els aspirants presentats es disposen a realitzar el primer exercici de la fase de 
valoració de coneixements i capacitats (fase d’oposició) de caràcter obligatori i 
eliminatori que consisteix en la realització d’un o diversos casos teòrics – pràctics, 
que versaran sobre el temari de l’annex I d’aquestes bases i en relació a les funcions 
del lloc de treball. La comissió de valoració determina que el temps màxim de 
realització de la prova serà de dues hores. 
 
Aquesta prova puntuarà fins a un màxim de 30 punts i no superaran aquest exercici 
els/les aspirants que no aconsegueixin un mínim de 15 punts, quedant exclosos/es 
del procés selectiu. 
 
A les 11:30 hores els aspirants finalitzen el primer exercici. 
 
Acte seguit, la comissió procedeix a la correcció del primer exercici. Atès el número 
d’aspirants la correcció es decideix suspendre i emplaçar-se pel dia 18 de desembre 
a les 10:00 hores del matí per continuar amb la correcció de les proves. 
 
Essent les 14:00 hores, s’aixeca la sessió 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.  
 
Contra aquesta resolució, que no és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar recurs d’alçada, en el termini d’un mes davant l’òrgan superior jeràrquic 
que l’ha dictada. Transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense 
que s’hagi notificat la seva resolució s’entendrà desestimat el recurs. 


