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DECRET NÚM. D20180001001325. El 5 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va 
acordar acceptar una subvenció per desenvolupar el “projecte de desenvolupament del Pla 
director” i una altra per desenvolupar el “projecte de Segona fase de la creació del Consell 
d'Empresa i de la Taula per l'Ocupació”, totes dues incloses en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019" del Catàleg de Serveis 2018 de la Diputació de Barcelona 
 
En aquest mateix acte va acordar aprovar les bases que han de regir el procés de selecció de 
dos tècnics que desenvolupin aquests projectes i la convocatòria del procés selectiu. 
 
El cap del Departament OPEC ha informat que: “El 26 de setembre de 2018, la Gerència dels 
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona ens ha comunicat 
que com sigui que les pròrrogues d’execució que superin l’any 2018 aniran a càrrec de 
pressupost de 2019 i per tal de no comprometre el Catàleg de Serveis de l’any 2019, en 
principi, les pròrrogues dels terminis d’execució dels fons de prestació que siguin concedides, 
no aniran més enllà del 31 de desembre de 2018. 
 
La denegació la pròrroga per a l’execució d’ambdòs projectes impossibilitaria que l’Ajuntament 
pugui assumir-los econòmicament, ja que aquesta denegació significaria que la part que 
s’executi durant l’exercici de 2019 no comptarà amb el finançament de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Pel que fa als dos projectes subvencionats pendents de desenvolupar: “Segona fase de la 
creació del Consell d'Empresa i de la Taula per l'Ocupació” i “Projecte de desenvolupament del 
Pla director” des del Departament OPEC entenem que té prioritat el primer projecte, ja que hem 
conclòs una primera fase, amb l’aprovació del Reglament i queda pendent dinamitzar aquest 
òrgan que considerem tindrà una gran importància en el desenvolupament econòmic local del 
nostre territori. 
 
En relació amb el procés selectiu encetat, ha conclòs el termini per a la presentació de 
sol·licituds de participació amb un total de 8 candidats presentats. 
 
Conclusions  
De conformitat amb aquests antecedents, procedeix l’adopció de les següents resolucions: 
 
Primer. Mantenir la convocatòria del procés de selecció de dos tècnics en desenvolupament 
local per desenvolupar el “projecte de desenvolupament del Pla director” i el “projecte de 
Segona fase de la creació del Consell d'Empresa i de la Taula per l'Ocupació”. 
 
Segon. Vincular la continuïtat de l’execució del “projecte de desenvolupament del Pla director” 
més enllà del 31 de desembre de 2018 a que la Diputació de Barcelona concedeixi la pròrroga 
per l’execució d’aquest projecte.  
 
Tercer. Aprovar la llista d’aspirants admesos a les esmentades proves, que són els següents, 
prenent com a referència el número de registre d’entrada de la instancia genèrica on van 
aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a les bases: 
 
Aspirants admesos: 
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NUM. REGISTRE D’ENTRADA 
1. E2018011004 
2. E2018011256 
3. E2018011286 
4. E2018011288 
5. E2018011304 
6. E2018011312 

 
Aspirants exclosos: cap 
 
Quart. Convocar a tots els aspirants admesos per a la realització del procés selectiu l’11 
d’octubre de 2018, a les 9.30 hores, a la 1a planta de l’edifici de l’Ajuntament, havent-se de 
presentar amb el Document Nacional d’Identitat. 
 
Cinquè. Nomenar el Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, que estarà compost per 
les següents persones: 
 

- Anna González López, cap de l’Àrea d’Acció Social o funcionari en qui delegui. 
- Estanislao Arman Sáez, cap del Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i  

Comerç o funcionari en qui delegui. 
- Helena Rodríguez Sánchez, dinamitzadora econòmic laboral o funcionari en qui delegui. 
- Secretària: M. Júlia Cid Barrio, secretària accidental o funcionari en qui delegui. 

 
Sisè. Notificar aquesta resolució als interessats via e-notum i publicar-la al web municipal” 
 
Com sigui que el tècnic ha emès informe que consta a l'expedient, d’acord amb les 
competències que m’atorga la llei, RESOLC:  
 
Primer. Mantenir la convocatòria del procés de selecció de dos tècnics en desenvolupament 
local per desenvolupar el “projecte de desenvolupament del Pla director” i el “projecte de 
Segona fase de la creació del Consell d'Empresa i de la Taula per l'Ocupació”. 
 
Segon. Vincular la continuïtat de l’execució del “projecte de desenvolupament del Pla director” 
més enllà del 31 de desembre de 2018 a que la Diputació de Barcelona concedeixi la pròrroga 
per l’execució d’aquest projecte.  
 
Tercer. Aprovar la llista d’aspirants admesos a les esmentades proves, que són els següents, 
prenent com a referència el número de registre d’entrada de la instancia genèrica on van 
aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a les bases: 
 
Aspirants admesos: 
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presentar amb el Document Nacional d’Identitat. 
 
Cinquè. Nomenar el Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, que estarà compost per 
les següents persones: 
 

- Anna González López, cap de l’Àrea d’Acció Social o funcionari en qui delegui. 
- Estanislao Arman Sáez, cap del Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i  
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- Helena Rodríguez Sánchez, dinamitzadora econòmic laboral o funcionari en qui delegui. 
- Secretària: M. Júlia Cid Barrio, secretària accidental o funcionari en qui delegui. 

 
Cinquè. Notificar aquesta resolució als interessats via e-notum i publicar-la al web municipal 
 
Montornès del Vallès, 5 d’octubre de 2018 
 
        En dono fe  
L’alcalde       La secretària accidental 
 
 
 
 
José A. Montero Domínguez     M. Júlia Cid Barrio 
 
 
 


