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Relació d’aspirants admesos i exclosos al procés de selecció per contractar 5 
persones per desenvolupar el projecte Neteja via Pública i Gestió de Residus, en 
relació a la subvenció del SOC Treball als Barris 2018: 
 
- Relació de persones  ADMESES  per acreditar el compliment dels requisits 
establerts a les bases de la convocatòria, per participar en el procés selectiu: 
 
Llocs de treball:  5 persones aturades, TRES DONES I DOS HOMES per fer 
tasques de neteja via pública i gestió residus amb categoria AP 
 
 

 Núm. Registre Entrada 
 

Hora Entrevista 

1 E2019008177 10:00 

2 E2019008171 
 

10:15 

3 E2019008023 
 

10:20 

4 E2019007946 
 

10:30 

5 E2019008175 
 

10:40 

6 E2019008339 
 

10:50 

7 E2019008290 
 

11:00 

 
 
Relació de persones EXCLOSES  per manca d’acreditació d’algun dels requisits 
exigits a les bases específiques de la convocatòria, per a participar en el procés 
selectiu: 
 

 Núm. Registre Entrada 
 

MOTIU 

1 E2019008016 
 

Alta segur. Soc. 

2 E2019007965 
 

Baixa per Col·locació  

 
Les persones admeses queden convocades per a la realització d’una entrevista 
personal amb horari segons quadre admesos , el proper divendres 21 de juny de 
2019  a l’Ajuntament de Montornès del Vallès, planta primera, sala Juntes de 
Govern Local  
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Els aspirants hauran d’acudir proveïts del DNI o document que acrediti la seva 
personalitat. 
 
Tercer. El tribunal estarà format pels membres següents: 
 

• El cap del departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç , o 
persona en qui delegui. 

• La cap del departament de Serveis Socials o persona en qui delegui. 

• El tècnic/a responsable del servei de gestió de residus del municipi o 
persona en qui delegui. 

 
El cap del Departament d’Ocupació,  
Promoció Econòmica i Comerç 
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