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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES D’ED UCACIÓ, PROVA TEORICA-PRÀCTICA, 
VALORACIÓ DE MÈRITS I RESULTAT FINAL 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Òrgan:   Tribunal qualificador 
Data:   13 de novembre de 2020 
Hora:   09:00 
Lloc:    Sala Polivalent 
 
Hi assisteixen: 
 

President Sr. Xavier Ribalaygua Cladellas, tècnic de contractació de l'Ajuntament de 
Montmeló. 

 
Vocal Sra. Anna Isern Segura, tècnica de festes i tradicions de l'Ajuntament de Montmeló. 

 
Vocal Sra. Jordi Segura Muñoz, tècnic d’infància i joventut de l’Ajuntament de Montmeló 

 
Secretària Sra. Clara Palazón Huelves,  tècnica  de recursos humans de l'Ajuntament de 

Montmeló. 
 

Representant del comitè d’empresa Sra. Meritxell Fontcuberta Ferrer. 
 
Ordre del dia: 
 
1. Constitució del tribunal. 
2. Fase d’oposició. 
3. Fase de concurs. 
4. Resultat final. 
 
ACTA 
 
La Junta de Govern Local, en data 15 de setembre de 2020, va adoptar l'acord, entre d'altres, d'aprovar les 
bases del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques d’educació. 
 
Les bases han estat publicades íntegrament al DOGC, BOPB, tauler d'anuncis i web de l'Ajuntament de 
Montmeló. 
 
1. Mitjançant la resolució d'alcaldia de data 29 d’octubre de 2020, s'ha anomenat les membres del tribunal i 
en aquest acte es constitueixen com a tribunal qualificador. 
 
El tribunal confirma que no és necessari realitzar la prova de llengua catalana ja que totes les persones 
aspirants disposen de l’acreditació del nivell requerit. 
 
2. Amb anunci publicat en data 29 d’octubre de 2020 es va convocar les persones aspirants per a realitzar la 
fase d’oposició, obligatòria i eliminatòria, el dia 13 de novembre de 2020 a les 9:30 hores. Prèvia identificació 
s’ha donat accés a les persones aspirants i un cop realitzada i corregida la prova de la fase d’oposició els 
resultats són els següents: 

 

Registre 
entrades

FASE OPOSICIÓ

6635 33,00
6705 42,00
6768 25,00
6811 18,00
6888 21,00
6873 21,00
6845 38,00
6737 40,50
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Totes les persones aspirants que no han realitzat la fase d’oposició o no l’han superat amb una nota entre 30 
i 55 punts, queden eliminades del procés de selecció. 
 
3. El tribunal acorda realitzar la fase de concurs. Un cop valorats els mèrits dels aspirants que han aprovat la 
fase d’oposició els resultats són els següents: 
 

 
 
4. D’acord amb la base setena el tribunal acorda no realitzar la fase d’entrevista i publicar els resultats finals 
per ordre de major puntuació total obtinguda. 
 

 
 
 
Per la presidència es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 15:30 hores, i del qual s’estén la 
present acta, que un cop llegida i trobada conforme, signen tots els membres del Tribunal qualificador, de tot 
el qual, com a secretària, certifico i en dono fe. 
 
Montmeló, 13 de novembre de 2020. 
 
President    Vocal    Vocal 
Xavier Ribalaygua Cladellas  Anna Isern Segura  Jordi Segura Muñoz 
 
 
 
 
 
 
Secretària    Representant del Comitè 
Clara Palazón Huelves   Meritxell Fontcuberta Ferrer 

Registre 
entrades

FASE OPOSICIÓ EXPERIENCIA 1 EXPERIENCIA 2 FORMACIÓ TOTA L

6635 33,00 8,00 41,00
6705 42,00 3,10 45,10
6845 38,00 4,00 42,00
6737 40,50 2,50 43,00

Registre 
entrades

TOTAL

6705 45,10
6737 43,00
6845 42,00
6635 41,00
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