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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 DE TÈCNI C/A D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. 
PROVA TEÒRICA.  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Òrgan:   Tribunal qualificador 
Data:   14 de febrer de 2022 
Hora:   9:00 
Lloc:    Ajuntament de Montmeló 
 
Hi assisteixen: 
 

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

Vocal Sr. Jordi Ines Monclús, funcionari de l'Ajuntament de Montmeló. 
 

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

Vocal Sr. Albert Puig Tous, representant de l’Escola d’administració pública de Catalunya 
 

Secretària Sra. Clara Palazón Huelves, funcionària de l'Ajuntament de Montmeló. 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Constitució del tribunal. 
2. Prova teòrica. 
 
ACTA 
 
La Junta de Govern Local Junta de Govern Local de 14 d’octubre de 2021 va aprovar les Bases que han de 
regir el procés selectiu per a l’accés a una plaça de tècnic/a d’administració especial (TAE) escala d'Adminis-
tració Especial, subescala tècnica, classe superior, grup A, subgrup A1, que es troba vacant a la plantilla de 
personal funcionari d'aquesta corporació i inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2021. Creació 
d’una borsa de treball per a possibles substitucions, vacants o necessitats sobrevingudes. 
 
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 27 de desembre 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 
60 preguntes amb quatre opcions de resposta. La prova serà qualificada amb un màxim de 30 punts. Cada 
pregunta contestada correctament suma 0,5 punts, les incorrectes resten 0,125 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: 
 

 
 

REG. ENTRADA CORRECTES ERRONIES EN BLANC PUNTUACIÓ
8987 47 7 6 22,625

9177 36 19 5 15,625

9312 39 14 7 17,750

9324 35 11 14 16,125

9350 48 5 7 23,375
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Es convoca a les persones aspirants amb una puntuació igual o superior a 15 punts per a la realització de la 
prova pràctica que tindrà lloc el dia 22 de febrer a les 9:00 a l’Ajuntament de Montmeló, Plaça de la Vila, 1. 
 
Durant la realització de la prova les persones aspirants podran consultar la documentació que vulguin aportar. 
 
Per la presidència es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 11:30, 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   Jordi Ines Monclús   Josep Reyes Serrano 
 
 
 
 
 
 
Vocal     Secretària     
Albert Puig Tous   Clara Palazón Huelves    
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