ACTA DE CONSTITUCIO DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PEL SISTEMA DE CONCURSOPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TÈCNICS/QUES DE COMPTABILITAT I CONTROL
PRESSUPOSTARI. PROVA PRÀCTICA. ENTREVISTA. VALORACIÓ DE MÈRITS. RESULTAT FINAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Data:
Hora:
Lloc:

Tribunal qualificador
25 de febrer de 2022
9:00
Ajuntament de Montmeló

Hi assisteixen:
Presidenta
Vocal

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

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

Secretària

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

Ordre del dia:
1. Constitució del Tribunal.
2. Prova de coneixements teòrics i pràctics.
3. Valoració de mèrits.
4. Resultat final.
ACTA

La Junta de Govern Local Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2021 va aprovar les Bases que han
de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per ocupar interinament la plaça de tècnic/a
de comptabilitat i control pressupostari, 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 14 de febrer de 2022, s'ha nomenat 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 de coneixements teòrics
i pràctics el dia 25 de febrer de 2022. La prova està formada per sis preguntes teòriques i dos supòsits pràctics.
Les persones que han assistit a la prova són les següents:
REGISTRE
ENTRADA
413
811

Realitzada la prova resultat és el següent:
REGISTRE PROVA TEÒRICA
ENTRADA
PRÀCTICA
413

32,5

811

22

1

Les persones aspirants amb una puntuació inferior a 30 queden eliminades del procés.
3. El tribunal ha realitzar la valoració de mèrits amb els següents resultats:
REGISTRE
EXPERIÈNCIA
ENTRADA
413

0

FORMACIÓ
1,8

4. Sumades totes les puntuacions el resultat és el següent:
REGISTRE PROVA TEÒRICA
EXPERIÈNCIA
ENTRADA
PRÀCTICA
413

32,5

0

FORMACIÓ

TOTAL

1,8

34,3

Finalitzades totes les fases del procés aquest tribunal proposa a l’Alcaldia la següent borsa de treball fins la
realització d’una nova convocatòria per tal de cobrir possibles vacants i substitucions que puguin produir-se:
REGISTRE
ENTRADA
413

Els aspirants inclosos a la borsa es trobaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament per estricte ordre de
puntuació.
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
Rosa March Escué

Rosa March
Escué - DNI
43735624C
(AUT)

Firmado digitalmente
por Rosa March Escué
- DNI 43735624C
(AUT)
Fecha: 2022.02.28
11:53:15 +01'00'

Vocal
Jordi Ines Monclús

37791098 Firmado
digitalmente por
M JORGE 37791098M JORGE
INES (R: P0813400I)
INES (R:
Fecha: 2022.02.28
P0813400I) 12:22:57 +01'00'

Secretària
Clara Palazón Huelves
CLARA LAURA
PALZÓN
HUELVES - DNI
40980479E (SIG)

Firmado digitalmente
por CLARA LAURA
PALZÓN HUELVES - DNI
40980479E (SIG)
Fecha: 2022.02.28
12:30:45 +01'00'

2

