
Àrea de Presidència 
Organització i Desenvolupament del 
Personal 
 
 
Exp. Gral.: X2018000630 
Exp. Tipus: SPSP2018000001 

CIF P-0813500-F ·  Av. de la Llibertat, 2 ·  08170 Montornès del Vallès ·  Tel. 93 572 11 70 ·  Fax 93 568 27 62 
www.montornes.cat·  ajuntament@montornes.cat 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ i DESENV OLUPAMENT 
DEL PROCÉS SELECTIU D’UN/A CAP D’ÀREA DE TERRITORI 
 
 
A Montornès del Vallès, essent les 9:00 hores del 15 de maig de 2018, a la sala de 
Junta de Govern Local de l'ajuntament, es reuneixen les persones que a 
continuació es relacionen, en virtut del que determinen les bases aprovades per a la 
selecció, amb caràcter temporal, d’un/a cap de l’Àrea de Territori, fins a la cobertura 
de la plaça vacant de forma reglamentària o la seva amortització, i la constitució 
d’una borsa de treball per a cobrir possibles eventualitats temporals sobrevingudes, 
baixes mèdiques, vacants, etc. 
 
Presidenta:  Anna González López, cap d’Àrea de la corporació. 
Vocals: Estanislao Arman Sáez, cap de departament de la corporació. 
  David Planas Alonso, cap d’Àrea de la corporació. 

Manuel Fernández Álvarez, 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 
l’òrgan de selecció, aquest queda constituït amb les persones anteriorment 
esmentades. 
 
Essent les 09:30 hores, es fa la crida dels aspirants, es comprova la seva identitat i 
es presenten al procés els  següents: 
 
Num. Registre Entrada  
1 E2018003166 
2 E2018003436 
3 E2018003187 
4 E2018003582 
5 E2018003490 
6 E208003484 
7 E2018003487 
8 E2018003556 
9 E2018003279 
10 E2018003446 

 
No es presenten els aspirants següents: 
 

Num. Registre Entrada 
1 E2018003586/E2018003587 

 
L’aspirant que no s’hi ha presentat (E2018003586/E2018003587), ha fet escrit amb 
registre  d’entrada E2018005706 de data 14 de maig de 2018 demanant realitzar la 
prova en un altre dia i hora per motius de salut. Els membres de l’òrgan de selecció 
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determinen que la documentació que aporta l’aspirant no acredita força major per a 
no poder assistir a la realització de la prova. Per tant, l’aspirant  que no s’ha 
presentat queda exclòs/a del procés selectiu. 
 
Els aspirants presentats es disposen a realitzar l’exercici 1 de la fase d’oposició, 
que consisteix per una part en respondre diversos supòsits teòrics-pràctics en 
relació a les funcions a desenvolupar.  
 
D’acord amb les bases reguladores d’aquest procés selectiu, aquest exercici és 
obligatori i es 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 12:45 hores es dona per finalitzada la prova i es recullen els exercicis. 
 
Essent les 13:00 hores, s’aixeca la sessió i el tribunal acorda tornar-se a reunir el 
dia 22 de maig de 2018, per a la correcció dels exercicis realitzats, a la Sala de 
Juntes de Govern Local. 
 
De la qual cosa s’estén la present acta que un cop llegida i trobada conforme és 
signada per l’òrgan de selecció; la qual cosa jo, com a secretària, certifico.  
 


