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ACTA FINAL DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 
TÈCNICS/QUES QUE DESENVOLUPARAN EL PROGRAMA PER A J OVES DE 
MONTORNÈS DEL VALLÈS 2018-2020. 
 
A Montornès del Vallès, essent les 10:30 hores del 7 de maig de 2018, a al 
Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, situat, al carrer de la Pau 
número 10, es reuneixen les persones que a continuació es relacionen, en virtut del 
que determinen les bases aprovades per a la selecció, amb caràcter temporal, de 
dos orientadors/es laborals, un/a a jornada completa i un/a altra a temps parcial, per 
desenvolupar el Programa per a Joves de Montornès del Vallès 2018-2020, i la 
constitució d’una borsa de treball per a cobrir vacants i substitucions de caràcter 
temporal que es produeixin en el marc de la mateixa convocatòria. 
 
Presidenta:  Anna González López, Cap de l’Àrea d’Acció Social. 
Vocals: Estanislao Arman Sáez, Cap d’ocupació,  promoció econòmica i 

comerç . 
  Helena Rodríguez Sánchez, dinamitzadora econòmic laboral de 

l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
Secretària:  Lourdes Frías Larroya, Directora de recursos humans i organització de 

l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 
Comprovada l'existència de quòrum legal per a la vàlida constitució i actuació del 
Tribunal Qualificador, aquesta queda constituïda amb les persones anteriorment 
esmentades. 
 
La fase d’entrevista personal consistirà en la valoració sobre els mèrits específics, 
la trajectòria professional dels aspirants i les característiques de les funcions a 
desenvolupar, aquesta entrevista es podrà estendre a la comprovació dels mèrits 
al·legats. La puntuació màxima que es podrà atorgar a l’entrevista serà de 3 punts i 
no tindrà caràcter eliminatori. 
 
I en concret es formulen les preguntes següents:  
 

1. Explica’ns la teva experiència laboral amb joves. 
2. Defineix-te professionalment. 
3. Explica un conflicte amb algun/a jove i com ho vas solucionar. 
4. Que entens per club de feina? Quines son les tasques a desenvolupar? 
5. Tens disponibilitat d’incorporació immediata? 

 
Una vegada realitzades les entrevistes personals el resultat és el següent: 
 
 

Núm. Registre Entrada Entrevista  
1 E2018004333 2,25 
2 E2018004490/4598 2,25 
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La qualificació final del i de les aspirants serà la suma de les puntuacions 
obtingudes en les fases de valoració i de coneixements i capacitats, de mèrits i 
d’entrevista personal, per tant la qualificació final és la següent: 
 

Num. Registre Entrada Primer 
exercici Mèrits Entrevista  TOTAL 

1 E2018004313 17,00 8,50 EXEMPT/A 25,50 
2 E2018004333 15,00 2,00 2,25 19,25 
3 E2018004490/4598 12,00 2,30 2,25 16,55 

 
Essent les 12:15 hores, s’aixeca la sessió, proposant a l’Alcaldia la contractació pel 
programa per a joves de Montornès del Vallès 2018-2020 com orientador/a laboral 
al 100% de la jornada l’aspirant amb número de registre d’entrada E2018004313, i 
com orientador/a laboral al 50% de jornada l’aspirant amb número de registre 
d’entrada E2018004333. 
 
De la qual cosa s’estén la present acta que un cop llegida i trobada conforme és 
signada pel Tribunal Qualificador, 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 de 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. 
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