Àrea d’Acció Social
Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç
Exp. Gral.: X2018003204
Exp. Tipus: APEG2018000006

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER SELECCIONAR EL PERSONAL QUE
DESENVOLUPARA EL PROJECTE “DISPOSITIU D’INSERCIÓ LABORAL DIL BARRI –
OLÍMPIA 2019 / 2020”.
Primera. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és dur a terme el procés per seleccionar el personal
que desenvoluparà el projecte “Dispositiu d’Inserció Laboral DIL barri – Olímpia 2019 /
2020”.
En el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri
territorial i social: Projecte Treball als Barris del SOC s’inicia el procés de selecció del
personal tècnic i de serveis responsable del projecte “Dispositiu d’Inserció Laboral DIL
Barri – Olímpia”.
Totes les contractacions quedaran condicionades a l’aprovació pel SOC del projecte
“Dispositiu d’Inserció Laboral DIL Barri – Olímpia”, dintre de la convocatòria per a l'any
2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
Segona. Descripció dels llocs de treball
Dos/dues inseridors/es laborals, amb categoria assimilada A2, que realitzaran tasques
d’orientació laboral, formació competencial, tutories de seguiment, prospecció de
pràctiques i ofertes de feina amb una dedicació de jornada completa. Es valorarà que
incorporin la perspectiva de gènere.
Un/a formador/a en noves tecnologies, amb categoria assimilada C1, amb tasques
específiques d’alfabetització i de suport a la recerca de feina, amb dedicació de jornada
completa.
Un/a integrador/a social, amb categoria assimilada C1, per realitzar tasques de suport a
la recerca de feina, coordinarà l’espai i les activitats de l’Espai, tallers sobre entrevista,
taller de Currículum, prospecció d’ofertes de treball d’acord al perfil de les persones
assistents a l’espai de recerca de feina.
Una auxiliar de serveis, amb categoria assimilada al grup AP, per donar suport
administratiu a l’equip del projecte amb una dedicació del 70% de la jornada Laboral.
Tercera. Requisits dels aspirants
Requisits generals:
Per prendre part a aquesta convocatòria els aspirants hauran de reunir els requisits
següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea o d’aquells estats membres en què, en virtut de tractats internacionals
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure
circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat
Constitutiu de la Comunitat Europea.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del
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cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no
estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o
majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
Així mateix, també podran presentar-se al procés de selecció les persones amb
nacionalitat d’estats que no pertanyen a la Unió Europea sempre que tinguin permís
de residència i treball vigent, d’acord amb la legislació d’estrangeria aplicable.
Els/les aspirants que no tingui nacionalitat espanyola hauran de demostrar
coneixements de castellà i hauran de superar les proves establertes amb aquesta
finalitat.
b) Haver complert 16 anys i no superar de l’edat establerta per la jubilació forçosa.
c) Habilitació: no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o
estatutaris de les Comunitat Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o
especial per a ocupació o càrrecs púbics per resolució judicial, per a l’accés al cos
o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en
el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En cas de
ser nacional d’altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver
estat sotmet a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en
els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la signatura del
contracte.
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions
corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o
defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.
e) Estar en possessió de la titulació requerida.
Requisits específics dels llocs de treball objecte de selecció:
D’acord amb la normativa del SOC per prendre part en aquesta convocatòria, els
aspirants hauran de reunir en el moment de la contractació els requisits següent:

A) Pels llocs de treball amb categoria assimilada al grup A2:
- Estar inscrit com a demandant d’ocupació o millora d’ocupació al SOC
- Entendre i escriure les dues llengües oficials de Catalunya: català i castellà.
- Estar en possessió del títol de diplomat en l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques.
- Estar en possessió del certificat C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
-

Aquest requisit es podrà acreditar amb la superació de la prova corresponent.
Acreditar 12 mesos d’experiència en llocs de treball similars als oferts.

B) Pels llocs de treball amb de categoria assimilada al grup C1:
- Estar inscrit com a demandant d’ocupació o millora d’ocupació al SOC
- Entendre i escriure les dues llengües oficials de Catalunya: català i castellà.
- Estar en possessió del títol de Cicle de Formació Professional de Grau Superior. En el
cas dels integradors la titulació haurà de ser específica d’Integració Social.
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-

Estar en possessió del certificat C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
Aquest requisit es podrà acreditar amb la superació de la prova corresponent.
Acreditar 12 mesos d’experiència en llocs de treball similar.

C) Pel lloc de treball de categoria assimilada al grup AP.
- Estar inscrit com a demandant d’ocupació o millora d’ocupació al SOC
- Entendre i escriure les dues llengües oficials de Catalunya: català i castellà.
- Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o GESO.
- Acreditar 12 mesos d’experiència en llocs de treball similar.
- Estar inscrit a la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Quarta. Forma i termini de presentació de candidatures i instàncies
Aquestes bases es publicaran al tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal
(www.montornes.cat) i el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 de
novembre de 2018
Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar al
registre general de l’Ajuntament (Avda. Llibertat, 2), una sol·licitud en un model oficial i
normalitzat, que es pot obtenir a la pàgina web www.montornes.cat de conformitat amb el
que disposa l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Si la instància es presenta per correu administratiu
caldrà enviar per fax la sol·licitud amb el segell de correus (fax 935682762), o bé per
correu electronic, intermediaciolaboral.barri@montornes.cat, per tal de poder-ne tenir
constància dins del termini de presentació d’instàncies.
Així mateix, junt a la sol·licitud i el document d’al·legacions de mèrits, també caldrà
aportar currículum vitae de l’aspirant, fotocòpia del DNI, fotocòpia dels títols acadèmics
exigits a la base segona i fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que
s’al·leguin per a la fase de concurs.

−
−
−

−
−

A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi la següent documentació:
Currículum vitae
Fotocòpia del DNI o passaport, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del
document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats
membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació
expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una
persona de nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o d’un dels estats als
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de
presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel/per la cònjuge en la qual
aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/da de dret de l’aspirant.
Fotocòpia del permís de residència i treball vigent per a les persones amb nacionalitat
d’estats que no pertanyen a la Unió Europea.
Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d’haver abonat
els drets per la seva expedició. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’hi ha
d’adjuntar l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la
normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.
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− Fotocòpia de la documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell C1)
o superior.

− Fotocòpia de la documentació acreditativa del nivell C2 de llengua castellana, si
s‘escau.

− Acreditació de la inscripció com a demandant d’ocupació al SOC
− Per al lloc d’auxiliar de serveis caldrà acreditar estar inscrit a la Borsa de Treball de
Montornès del Vallès.
Els/les aspirants amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició,
com també les adaptacions que sol·licitin per a la realització de les proves.
Els mèrits a valorar en la fase de concurs s’ha de presentar conjuntament amb la
sol·licitud.
L’experiència professional quedarà acreditada amb la presentació de l’informe de vida
laboral expedit per la Seguretat Social conjuntament amb documents que acreditin les
funcions desenvolupades (contractes, nòmines, etc.). En el cas de treballs realitzats a
l’Administració Pública, serà suficient el certificat de serveis prestats expedit per cada
administració on s’hagi desenvolupat la feina.
Els cursos, cursets i jornades que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats
mitjançant títols oficials u homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així
com la duració en hores.
Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord
amb la normativa vigent.
Cinquena. Admissió dels aspirants
La relació provisional de persones admeses i excloses, juntament amb el dia, hora i lloc
de realització del primer exercici, i la composició nominal del Tribunal s’aprovarà en el
termini màxim de 5 dies naturals, a comptar des de l’endemà de l’últim dia de presentació
de sol·licituds, i es farà públic al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web
d’aquesta corporació www.montornes.cat. El número corresponent al registre d’entrada
de la sol·licitud presentada per participar en la convocatòria constituirà la referència per a
cada persona aspirant.
Es concedirà un període de tres dies hàbils pera esmenes i possibles reclamacions. Si no
s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista de persones
admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar Si s’accepta alguna reclamació, es
notificarà al/a la recurrent. Tot seguit, s’esmenarà la llista de persones admeses i
excloses, i l’esmena serà exposada al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web
www.montornes.cat.
Sisena. Tribunal
El tribunal que serà d'un màxim de tres membres, estarà format per funcionaris/àries de
carrera o personal laboral fix, especialistes en la matèria, i d’altres funcionaris/àries de
carrera o personal laboral fix que compleixin els requisits de titulació exigits, podent ser
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tant de la Corporació com d’altres entitats locals.
La designació nominal dels membres del tribunal inclourà la dels respectius suplents. En
la composició del tribunal es vetllarà que es compleixi el principi d’especialitat, de manera
que la meitat més un dels membres tinguin una titulació adequada als diversos
coneixements que s’exigeixen en les proves i perquè tots aquests membres tinguin un
nivell acadèmic igual o superior al que s’exigeix a la convocatòria. També es vetllarà pel
compliment dels principis d’imparcialitat i professionalitat.
El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus
membres, siguin titulars o suplents, i serà necessària la presència del/de la president/a i
del/de la secretari/ària.
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es especialistes,
per a totes o algunes de les proves.
El tribunal està facultat per resoldre tots els dubtes o les discrepàncies que es produeixin
durant el desenvolupament del concurs oposició.
Totes les proves tenen caràcter obligatori. Només hi haurà una convocatòria per a cada
prova i s’exclourà del procés selectiu la persona que no hi comparegui.
Els resultats de totes les fases del procés selectiu, així com qualsevol altra comunicació
vinculada a aquest procés selectiu, es publicaran a la pàgina web d’aquesta corporació,
www.montornes.cat, així com al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Setena. Desenvolupament del procés selectiu
7.1 Fase de valoració de coneixements i capacitats

a) El primer exercici consisteix en la resolució d’un o més supòsit/s teòric pràctic/s
proposat/s pel tribunal en matèria de dispositius de suport a la inserció laboral de
col·lectius en risc d’exclusió. S’adaptaran els supòsits a les tasques assignades a cada
un dels perfils professionals oferts.
Aquest exercici podrà tenir una durada màxima de dues hores. Es valoraran
favorablement, entre altres aspectes a considerar pel tribunal, la correcció en les
respostes, la profunditat en el coneixement de la matèria, la sistemàtica, la claredat, i la
capacitat d’anàlisi
Es puntuarà fins a un màxim de 10 punts i no superaran aquest exercici els/les aspirants
que no aconsegueixin un mínim de 5 punts, quedant exclosos/es del procés selectiu.
El tribunal tindrà la potestat de determinar la necessitat de superar amb una puntuació
mínima cadascun dels supòsits o preguntes d’aquest exercici.

b) Prova de coneixements del català. Queden exempts de realitzar aquesta prova
els/les aspirants que acreditin documentalment, dins del termini de presentació de
sol·licituds o en qualsevol moment del procés de selecció, que tenen el nivell exigit a
la base 3 o superior.
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Igualment queden exempts de realitzar la prova els qui aportin fotocòpia compulsada de
la documentació acreditativa d’alguna de les situacions exposades en el Decret 161/2002,
d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de
Catalunya.
Els aspirants al lloc de treball amb categoria assimilada AP hauran d’entendre i escriure
les dues llengües oficials de Catalunya: català i castellà, però quedaran exempts
d’efectuar la prova de coneixements de català.
Aquesta prova tindrà un resultat d'exercici apte/a o no apte/a, quedant exclosos/es del
procés selectiu les que obtinguin un no apte/a.

c)

Prova de coneixements de castellà. Serà obligatòria només per a les persones
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

El resultat serà d’apte/a o no apte/a i n’estaran exempts/es les persones aspirants que
hagin acreditat que han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol;
o bé que estan en possessió del Diploma de nivell C2 d’espanyol que estableix el Reial
Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o que han superat totes les proves adreçades a la
seva obtenció, o els qui disposin del Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers
expedit per les escoles oficials d’idiomes. Quedaran exclosos/es del procés selectiu el/les
aspirants que obtinguin un no apte/a.
7.2- Fase de valoració de mèrits
Els/les aspirants que superin la fase de valoració de coneixements i capacitats passaran
a la fase de valoració de mèrits. En aquesta fase només es valoraran els documents que
hagin estat obtinguts fins a la data de presentació de sol·licituds establerta a la base 4.
Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts
oficialment a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, les titulacions oficials,
masters i postgraus, requeriran la seva homologació.
La puntuació de la valoració de mèrits serà el resultat de sumar la puntuació de tots els
mèrits.
En la publicació de la puntuació s’indicaran els punts obtinguts en l’apartat d’experiència
professional i en l’apartat de formació.
Es concedirà un termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació
dels resultats de la fase de valoració de mèrits, per a subsanacions i possibles
reclamacions.
Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem:
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1) Experiència professional (fins a un màxim de 5 punts):
•

Per l’experiència professional en el sector públic en tasques similars a les del lloc de
treball, tant en regim de funcionari com laboral, a raó de 1 punt per any treballat fins a un
màxim de 3 punts. El temps inferior a l’any computarà de forma proporcional a raó de
mesos complets, els mesos s’entendran de 30 dies naturals.

•

Experiència professional (fins a un màxim de 2 punts):
Per l’experiència professional en el sector privat en tasques similars a les del lloc de
treball, a raó de 1 punt per any treballat fins a un màxim de 2 punts. El temps inferior a
l’any computarà de forma proporcional a raó de mesos complets, els mesos s’entendran
de 30 dies naturals.
El temps inferior a l’any computarà de forma proporcional a raó de mesos complets.
L’antiguitat i els serveis prestats a l’Ajuntament de Montornès serà suficient amb
esmentar-los i no caldrà que s’acreditin documentalment, s’admetran i valoraran en base
a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
L’experiència professional a l’empresa privada o com a treballador autònom s’ha
d’acreditar mitjançant informe de vida laboral actualitzat acompanyat de fotocòpia del/s
contracte/s de treball o certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la
categoria professional i les funcions, el període de temps, data de finalització, i el règim
de dedicació.
En cas que la dedicació hagi estat igual o inferior al 60% de la jornada, la puntuació
obtinguda pel temps treballat amb aquesta dedicació es puntuarà a la meitat.

2) Formació (fins un màxim de 4 punts).
•
•
•

•

Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball (excepte la que dóna accés
a participar en el procés), segons el barem següent i fins a un màxim de 4 punts:
Màsters i postgraus relacionats/des amb les funcions a desenvolupar: 1 punt.
Diplomatures, o títols equivalents, relacionades/relacionats amb les tasques a
desenvolupar: 1 punts En el supòsit que diversos títols de postgrau siguin requisit
necessari per obtenir un títol de màster, i s’acreditin tant els títols de postgrau com el de
màster, només es valorarà la titulació de màster.
Cursos de formació o perfeccionament impartits en centres oficials que tinguin relació
directa amb el lloc i les funcions a desenvolupar fins a un màxim de 2 punts :
a) Per cursos de durada inferior a 20 hores………………..0,2 punt per curs
b) Per cursos de durada de 21 hores a 100 hores........ 0,3 punts per curs.
c) Per cursos de durada de 101 hores a 250 hores..... 0,4 punts per curs.
d) Per cursos de durada superior a 251 hores................... 0,5 punts per curs.
L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb
especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores.
En el supòsit que no s’especifiqui la duració en hores el curs no serà valorat. Només es
valoraran com a cursos de formació o perfeccionament aquells cursos que s’hagin
realitzat amb posterioritat a l’obtenció de la titulació acadèmica que dóna accés a
participar en el concurs.
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7.3. Fase d’entrevista personal.
El Tribunal valorarà la necessitat de realitzar una entrevista que versarà sobre els mèrits
específics i la trajectòria professional dels aspirants adequats a 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 5 punts
i no tindrà caràcter eliminatori.
Els/les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, seran
definitivament exclosos/es del procés selectiu.
Vuitena. Resolució del procés de Selecció
La qualificació final dels aspirants serà la suma de les puntuacions obtingudes en les
fases de valoració de coneixements i capacitats, de mèrits i, si s’escau, d’entrevista
personal.
Un cop obtinguda la qualificació final dels aspirants, el tribunal farà pública en el tauler
d'anuncis i a la pàgina web www.montornes.cat la relació d'aprovats per ordre de
puntuació final.
El tribunal proposarà a l'alcalde la contractació temporal de la persona aspirant amb la
millor puntuació, la resta passaran a formar par del a borsa de treball, totes les
contractacions quedaran condicionades a que el SOC aprovi el projecte “Dispositiu
d’Inserció Laboral DIL Barri – Olímpia” dintre de la convocatòria per a l'any 2018 per a la
concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris .
En cas d’empat en la puntuació final de dos o més persones aspirants prevaldrà la
puntuació obtinguda en la fase de valoració de coneixements i capacitats, a fi de desfer
l’empat.
La persona proposada pel contracte de treball haurà de presentar al departament
d'organització i desenvolupament del personal els documents originals acreditatius dels
requisits exigits i dels al·legats com a mèrits.
La persona que no presenti la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que
no compleixen algun dels requisits exigits no podran ser contractats i s’anul·laran les
seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagin incorregut. Així mateix,
en cas que la persona aspirant no presenti algun dels documents originals que l'òrgan de
selecció hagi puntuat, es restarà de la puntuació total obtinguda per aquest.
El contracte estarà subjecte a un període de prova de no més de sis mesos, durant el
qual la Corporació podrà deixar sense efectes el contracte efectuat si la persona no
s’adequa al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball.
Per sol·licitar la renúncia a aquest contracte, el/la contractat/da haurà de comunicar-ho
per escrit a l’ajuntament amb un termini no inferior a 15 dies naturals. En cas que no
s’efectuï amb l’antelació establerta, aquest o la part que resti, es descomptarà de la
liquidació a percebre.
Novena. Borsa de treball
Quan es produeixi alguna necessitat de personal de la categoria objecte d'aquest procés,
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el Departament d'Organització i Desenvolupament del Personal trucarà a les persones
que en formen part, d’acord amb l’ordre determinat en la llista de resultats. Les persones
aspirants que quan siguin cridades no es puguin incorporar i que no acreditin
documentalment les causes justificatives de la no incorporació passaran al final de la
llista.
S’establirà un període de prova, durant el qual la Corporació podrà deixar sense efectes
el contracte efectuat si la persona no s’adequa al desenvolupament de les funcions
pròpies del lloc de treball.
Desena. Incidències
Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d’aquest procés selectiu i les
llistes d’admissió i exclusió s’ha d’interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següents de la seva publicació en la pàgina web municipal.
Alternativament i potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde
de la Corporació, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la publicació
en la pàgina web municipal.
Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador que decideixin directament o
indirectament el fons de l’assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable de drets i interessos
legítims, les persones aspirants poden interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde de la
Corporació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en la pàgina
web municipal o notificació individual.
Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al llarg
del procés selectiu, les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que
estimin pertinents perquè siguin preses en consideració per l'òrgan de selecció en el
moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.
En totes les incidències no previstes en aquesta convocatòria, s'aplicaran supletòriament,
en allò que sigui possible, les bases generals de les convocatòries de personal de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Onzena. Per a més informació us podeu adreçar a:

- Oficina del barri, Pla de barris a Montornès Nord. Tlf. 935688127
- Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç. Tlf. 935667004
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