
 

1 

ACTA 2 DEL PROCÉS SELECTIU PEL SISTEMA DE CONCURS-O POSICIÓ PER OCUPAR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT, PEL PROCÉS EXTRAORDINA RI DE CONSOLIDACIÓ DE L’OCUPACIÓ 
TEMPORAL I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A POS SIBLES VACANTS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Òrgan:   Tribunal qualificador 
Data:   21 de maig de 2021 
Hora:   9:30 
Lloc:    Ajuntament de Montmeló 
 
Hi assisteixen: 
 

Presidenta Sra. Rosa March Escué, secratària de l'Ajuntament de Montmeló. 
 

Vocal Sr. Josep Reyes Serrano, arquitecte de l'Ajuntament de Montmeló. 
 

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

 
Vocal Sr. Oriol Bassa Vila, representant de l’Escola d’administració pública de Catalunya 

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

Montmeló. 
 

Representant de 
personal 

Sra. Meritxell Fontcuberta Ferrer. 

 
Ordre del dia: 
 
1. Prova pràctica. 
2. Valoració de mèrits. 
3. Entrevista. 
4. Resultat final. 
 
ACTA 
 
1. El tribunal del present procés selectiu ha convocat  la persona aspirant per a la realització de la prova 
pràctica el dia 21 de maig de 2021 a les 9:30 hores. 
 
La prova consta de dos supòsits pràctics que s’han de resoldre en un termini d’una hora i trenta minuts. Aquest 
exercici ha de ser llegit davant del Tribunal per part de la candidata de manera immediata a la seva realització. 
El Tribunal podrà obrir un diàleg amb el candidat/a durant un termini màxim de 10 minuts sobre qüestions 
relacionades amb els supòsits resolts. Es valorarà la capacitat d’anàlisi i l’aplicació raonada dels coneixements 
teòrics a la resolució dels problemes pràctics plantejats. 
 
Es persona l’aspirant 2917. Realitzada i corregida la prova la puntuació obtinguda és de 12 punts. 
 
2.- El tribunal acorda realitzar la valoració de mèrits, que és la següent: 
 

 
 
3. El tribunal acorda realitzar l’entrevista personal en la que el tribunal podrà realitzar preguntes i aclariments 
que estimi oportuns i es valorarà tant la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants, com les seves 
aptituds i actituds en relació al lloc de treball a ocupar. Un cop realitzada la valoració és de 2 punts. 

Registre 
entrades

EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL

FORMACIÓ

2917 3,02 4,00



 

2 

 
4. Les puntuacions de la persona aspirant són les següents: 
 
 

 
 
 
Finalitzades totes les fases del procés el tribunal proposa a l’Alcaldia que la persona que ha superat el procés 
selectiu i ha de ser contractada és la persona aspirant amb número de registre d’entrades 2917. 
 
La persona proposada haurà de presentar al Departament de Recursos Humans, en el termini 5 dies hàbils a 
comptar des de l'endemà de la data de publicació de la proposta de contractació, els originals dels títols i 
mèrits al·legats per fer la compulsa així com declaració de no tenir cap incompatibilitat tal i com s’estableix la 
Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 
També presentarà el certificat acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l'exercici normal 
de les funcions pròpies del lloc objecte de la convocatòria. 
Si dins del termini esmentat, la persona proposada no presenta la documentació acreditativa dels requisits 
exigits, no podrà ser contractada i quedaran anul·lades totes les actuacions, sens perjudici de la 
responsabilitat en què pugui haver incorregut per falsedat en la seva instància, en aquest cas es proposarà la 
contractació de la següent persona seguint l'ordre de puntuació, però donat que no hi ha més aspirants el 
procés selectiu es declararà desert. 
 
Per la presidència es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 13:30 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. 
 
 
Presidenta    Vocal     Vocal 
Rosa March Escué   Josep Reyes Serrano   Xavier Ribalaygua Cladellas
  
 
 
 
 
 
Vocal     Secretària    Representant de personal 
Oriol Bassa Vila   Clara Palazón Huelves   Meritxell Fonctuberta Ferrer 

Registre 
entrades

EXERCICI 
TEÒRIC

EXERCICI 
PRÀCTIC

EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL

FORMACIÓ TOTAL

2917 14,40 12,00 3,02 4,00 33,42
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