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DECRET NÚM. D20180001000210. Mitjançant decret  D20180001000052 de 17 de 
gener de 2018 s’aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per 
contractar dos professionals per a desenvolupar el projecte Viu i Conviu, en relació a 
la subvenció del SOC Treball als Barris 2017. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s'ha examinat la documentació 
presentada per les persones interessades, i d'acord amb el que disposa la 
convocatòria s’aprova la relació de persones aspirants admeses i excloses, prenent 
com a referència el número corresponent al Registre d’Entrada de la sol·licitud 
presentada davant del Registre General de l’Ajuntament. 
 
D’acord amb les competències que m’atorga la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i la Llei de bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a 
l’esmentada selecció: 
 
- Relació persones aspirants ADMESES per acreditar el compliment dels requisits 
establerts a les bases de la convocatòria, per participar en el procés selectiu: 
 
Lloc de treball: Un/a tècnic/a d’acció comunitària, titulat/da de grau superior de la 
família professional de “Serveis socioculturals i a la comunitat” amb categoria 
assimilada C1.   
 

 Núm. Registre Entrada 
 

1 E2018001379 
 

2 E2018001377 
 

 
 
Lloc de treball: Un/a Monitor/a amb categoria assimilada al grup C2 
 

 Núm. Registre Entrada 
 

1 
 

E2018001379 

2 E2018001765 
 

3 E2018001377 
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- Relació d’aspirants EXCLOSOS per manca d’acreditació d’algun dels requisits 
exigits a les bases específiques de la convocatòria, per a participar en el procés 
selectiu: 
 
Queda exclosa la persona aspirant al procés de selecció amb el Registre d’entrada 
núm.: E2018001776 al no haver acreditat el compliment dels requisits establerts en 
la base tercera de la convocatòria ja que no acredita estar  inscrita a la Borsa de 
Treball el darrer dia de la presentació d’Instàncies 
 
Segon. Les persones  aspirants admeses queden convocades per a la realització de 
l’entrevista personal el proper divendres 23 de febrer a les 11:45h a l’oficina del 
Barri, C/ Hermanas de la Virgen Niña núm ,2 
 
Les persones  aspirants hauran d’acudir proveïts del DNI o document que acrediti la 
seva personalitat. 
 
Tercer. El tribunal estarà format pels membres següents: 
 

- La tècnica de cultura o persona en qui delegui. 
- Un educador/a social del departament de Serveis Socials o persona en qui 

delegui. 
- El tècnic de promoció de la salut i cooperació o persona en qui delegui. 
 
El/la secretari/ària no serà membre del tribunal. 

 
Quart. Fer pública aquesta resolució al web municipal www.montornes.cat i notificar 
el mateix als membres de l’òrgan de selecció. 
 
Montornès del Vallès, 21  de febrer de 2018 
 
        En dono fe. 
L’alcalde       La secretària accidental 
 
 
 
José A. Montero Domínguez             M. Júlia Cid Barrio 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


