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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ i DESENV OLUPAMENT 
DEL PROCÉS SELECTIU D’UN/A TÈCNIC/A DE RECURSOS HUM ANS I 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
 
 
A Montornès del Vallès, essent les 12:00 hores del 28 de gener de 2019, a la Sala 
de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, es reuneixen 
les persones que a continuació es relacionen, en virtut del que determinen les 
bases aprovades per a la selecció de personal d’un/a tècnic/a de recursos humans 
d’una borsa de treball d’aquesta categoria per a cobrir possibles vacants i 
substitucions. 
 

President:  Maria J. López Conejo, funcionària de la corporació. 
Vocals:  Nicolau Guanyabens Calvet, funcionari de la corporació. 

Estanislau Arman Saéz, funcionari de la corporació. 
M. Júlia Cid Barrio, secretària general accidental, que farà les 
funcions de secretària del Tribunal. 
 

Comprovada l'existència de quòrum legal per a la vàlida l’actuació de l’òrgan de 
selecció, aquest queda constituït amb les persones anteriorment esmentades. 
 
D’acord amb la base sisena de les bases reguladores, assisteix com a assessora la 
senyora Lourdes Frías Larroya, directora de recursos humans i organització  i la 
senyora Yolanda Abarca Jurado administrativa de recursos humans de l’Ajuntament 
de Montornès del Vallès. 
 
Essent les 12:05 hores a la Sala de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, s’inicia les entrevistes d’acord amb l’acta del dia 21 de gener 
de 2019, i que és la següent:  
 

Núm.  Registre Entrada  

Hora 

entrevista 

1 E2018014433  12.00 

2 E2018013967/ E2018013969 / E2018014245  12.15 

3 E2018013391 /E2018014011  12.30 

4 E2018014918  12.45 

 
D’acord amb les bases reguladores l’entrevista es puntuarà com a màxim 3 punts i 
no tindrà caràcter eliminatori. 
 
Essent les 13:10 hores les entrevistes es donen per finalitzades i essent la 
puntuació la següent:  
 

Núm.  Registre Entrada  

Puntuació 

entrevista 

1 E2018014433  2,50 

2 E2018013967/ E2018013969 / E2018014245 2,50 

3 E2018013391 /E2018014011 0,50 

4 E2018014918 2,75 
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L’aspirant amb registre d’entrada E2018013391 /E2018014011, ha presentat en 
data 28 de gener de 2019 una sol·licitud (RE E2019001178),  on demana la revisió 
obtinguda de la prova teòrica- pràctica  i de la valoració de mèrits, concretament en 
la formació acadèmica relacionada amb el lloc de treball en relació al procés 
selectiu de tècnic/a de recursos humans i un cop el tribunal ha revisat l’examen i la 
valoració de mèrits es constata el següent: 
 

- En l’acta del dia 21 de gener de 2019, hi ha un error material en tercer 
quadre on s’exposen els resultats de l’exercici 1, concretament en el resultat 
de l’aspirant número 12 i registre d’entrada E2018013391/E2018014011 que 
diu 15,50 punts ha de dir 15,25 punts. Es proposa esmenar l’error. 
 

- La valoració de mèrits, concretament en la de titulacions acadèmiques 
relacionades amb el lloc de treball ha obtingut 1,00 punt, essent aquesta la 
màxima puntuació, per tant totes aquelles titulacions quina puntuació 
excedeixi del màxim establert a les bases (1 punt) no s’han tingut en compte. 
Es proposa desestimar la petició de valoració de mèrits atès que la puntuació 
obtinguda per l’aspirant és la màxima permesa per les bases del procés de 
selecció. 

 
 
Per tant el resultat final del procés selectiu d’un/a tècnic/a de recursos humans i la 
constitució d’una borsa de treball d’aquesta categoria per cobrir substitucions 
possibles vacants, és el següent:   

 

Núm.  Registre Entrada  

Fase 

oposició 

Fase 

Concurs 

Puntuació 

entrevista TOTAL 

1 E2018014918 21,50 4,88 2,75 29,13 

2 E2018013967/ E2018013969 / E2018014245 18,25 1,20 2,50 21,95 

3 E2018014433  15,50 0,40 2,50 18,40 

4 E2018013391 /E2018014011 15,25 1,90 0,50 17,65 

 
Essent les 13.15 hores, s’aixeca la sessió proposant a l’Alcaldia el nomenament 
interí fins a la cobertura reglamentaria de la plaça o la seva amortització a la 
persona amb número de registre d’entrada E2018014918. D’acord amb les bases 
del procés es proposa la creació d’una borsa de treball de la qual formaran part els i 
les altres aspirants que han superat el procés. 
 
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.  
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