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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  DEL PROCÉS SELECTIU PEL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TR EBALL PER OCUPAR INTERINAMENT 
LA PLAÇA DE TECNIC/A DE PATRIMONI 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Òrgan:   Tribunal qualificador 
Data:   22 d’abril de 2022 
Hora:   9:00 
Lloc:    Centre de formació G2M 
 
Hi assisteixen: 
 

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

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

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

Montmeló. 
 
Ordre del dia: 
 
1. Constitució del tribunal. 
2. Exercici  teòric pràctic. 
 
 
ACTA 
 
 
La Junta de Govern Local, en data 25 de gener de 2022 ha aprovat 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 patrimoni, 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 24 de març de 2022, 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 a les persones aspirants per a la realització de la prova de 
coneixements teòrics i pràctics que consisteix desenvolupar un cas pràctic amb quatre apartats valorats en 
7,5 punts cadascun. En el moment de la correcció el tribunal adverteix que els apartats s’han de valorar en 
15 punts cadascun ja que d’acord amb les bases la puntuació màxima són 60 punts i la mínima 30. Les 
persones aspirants que no hagin obtingut una puntuació igual o superior a 30 punts quedaran eliminades del 
procés selectiu. 
 
D’acord amb l’apartat 3 de la base sisena el Tribunal podrà disposar de la incorporació de personal tècnic 
assessor per a totes o alguna de les proves. Aquests/es assessors/es es limitaran a l'exercici de les 
especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran amb el Tribunal; tindran veu però no vot.  
 
 
Les persones aspirants que s’han presentat i realitzat l’exercici han assolit les següents puntuacions: 
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Les persones aspirants no presentades o amb una puntuació inferior a 30 punts queden eliminades del procés 
selectiu. 
 
El tribunal acorda realitzar la valoració de mèrits el proper 13 de maig de 2022 a les 9:00 a l’Ajuntament. 
 
Per la presidència es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 14:00 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      Secretària 
Rosa March Escué   Xavier Ribalaygua Cladellas  Clara Palazón Huelves 
 
 

Registre 
entrades

APARTAT 1 APARTAT 2 APARTAT 3 APARTAT 4 TOTAL

1154 0 4 4 2 10

1268 15 14 13 4 46

1476 4 8 8 15 35

1692 0 8 8 0 16

1807 0 6 6 0 12

EXERCICI TEÒRIC PRÀCTIC
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