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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  DEL PROCÉS SELECTIU PEL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ PER A L’ACCÉS A UNA PLAÇA D’ENGINY ER/A TÈCNIC/A. PROVA TEÒRICA. 
PROVA PRÀCTICA. VALORACIO DE MÈRITS I RESULTAT DEL PROCÉS. 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Òrgan:   Tribunal qualificador 
Data:   15 d’octubre de 2021 
Hora:   9:00 
Lloc:    Ajuntament de Montmeló 
 
Hi assisteixen: 
 

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

Vocal Sr. Jaume Masclans i Francesch, funcionari de l'Ajuntament de Montmeló. 
 

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

Vocal Sr. Enric Velilla Calvo, representant de l’Escola d’administració pública de Catalunya 
 

Secretària Sra. Clara Palazón Huelves, funcionària de l'Ajuntament de Montmeló. 
 

Representant de personal Sr. Jordi Segura Muñoz, empleat de l’Ajuntament de Montmeló. 
 
Ordre del dia: 
 
1. Constitució del tribunal. 
2. Prova teòrica. 
3. Prova pràctica. 
4. Valoració de mèrits. 
5. Resultat final. 
 
ACTA 
 
La Junta de Govern Local, en data 20 de juliol de 2021, va adoptar l'acord, entre d'altres, d'aprovar les bases 
reguladores del procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició, per a l’accés a una plaça d’enginyer/a tèc-
nic/a, escala d'Administració Especial, subescala tècnica, classe mitjana, grup A, subgrup A2, que es troba 
vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquesta corporació i inclosa en l’oferta pública d’ocupació de 
l’exercici 2020. 
 
Les bases han estat publicades íntegrament al DOGC, al BOPB, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament 
de Montmeló. 
 
1. Mitjançant la resolució d'alcaldia de data 9 de setembre de 2021, s'ha anomenat els/les membres del 
tribunal i en aquest acte es constitueixen com a tribunal qualificador. 
 
2. En la mateixa resolució s'ha convocat als aspirants per a la realització de la prova teòrica que consisteix en 
40 preguntes amb quatre opcions de resposta. La prova serà qualificada amb un màxim de 24 punts. Cada 
pregunta contestada correctament suma 0,6 punts, les incorrectes resten 0,15 punts cadascuna i les no 
contestades equivalen a 0 punts. 
 
Les persones aspirants que s’han presentat i realitzat la prova han assolit les següents puntuacions: 
 



 

2 

 
 
3. En la mateixa resolució s'ha convocat als aspirants per a la realització de la prova pràctica. Consisteix en 
la resolució de dos supòsits pràctics relacionats amb l’annex 2. La prova serà qualificada amb un màxim de 
24 punts. 
 
Les persones aspirants que s’han presentat i realitzat la prova han  assolit les següents puntuacions: 
 

 
 
La suma de les puntuacions de la prova teòrica i la prova pràctica és la següent: 
 

 
 
D’acord amb la base vuitena apartat c) una vegada sumades les puntuacions, les persones aspirants que han 
assolit una puntuació inferior a 24 punts queden eliminades del procés selectiu. 
 
4. Seguidament es procedeix a la valoració de mèrits: 
 

 
 
5. Sumades totes les puntuacions el resultat és el següent: 
 

 
 
 
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 nomenada funcionària de carrera com a titular de la plaça d’enginyer/a tècnic/a, és la 
persona aspirant amb número de registre d’entrades 6595. 
 
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 nomenament, 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 

REG. ENTRADA TEÒRIC

6595 22,05

6888 7,95

6927 7,5

6929 6,9

REG. ENTRADA PRÀCTIC

6595 20,4

6888 14,4

6927 12

6929 16,2

REG. ENTRADA TEÒRIC PRÀCTIC TOTAL

6595 22,05 20,4 42,45

6888 7,95 14,4 22,35

6927 7,5 12 19,5

6929 6,9 16,2 23,1

EXPERIÈNCIA FORMACIÓ

REG. ENTRADA AJUNTAMENT ADM PRIVAT TOTAL TITULACIONS CURS OS TOTAL

6595 5,32 14,85 20 5 3,6 8,6

EXPERIÈNCIA FORMACIÓ

REG. ENTRADA TEÒRIC PRÀCTIC TOTAL AJUNTAMENT ADM PRIVAT TO TAL TITULACIONS CURSOS TOTAL TOTAL

6595 22,05 20,4 42,45 5,32 14,85 20 5 3,6 8,6 71,05
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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 15:00 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   Jaume Masclans i Francesch  Josep Reyes Serrano 
 
 
 
 
 
 
Vocal     Secretària    Representant de personal 
Enric Velilla Calvo   Clara Palazón Huelves   Jordi Segura Muñoz 
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