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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  DEL PROCÉS SELECTIU PEL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ INTERINA D’UN LL OC DE TREBALL D’INTERVENCIÓ DE 
CLASSE SEGONA, SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA A MB CONSTITUCIÓ DE BORSA. 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Òrgan:   Tribunal qualificador 
Data:   8 de juny 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. Sergi Ruiz-Zorrilla Xirau, 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 de coneixement de llengua catalana. 
3. Prova de coneixements. 
4. Resultat final. 
 
ACTA 
 
La Junta de Govern Local Junta de Govern Local de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2022 ha 
aprovat les Bases del procés selectiu per a la provisió del lloc d’intervenció de classe segona, subescala 
d’intervenció-tresoreria amb constitució de borsa. 
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 maig 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 una única persona aspirant per a la realització de la prova de 
coneixement de llengua catalana que ha tingut lloc el dia 3 de juny de 2022. La persona convocada no s’ha 
presentat a la convocatòria i per tant  queda eliminada. 
 
3. En la mateixa resolució s'ha convocat als aspirants per a la realització de la prova de coneixements de 
caràcter obligatori i eliminatori. El tribunal ha consensuat quatre exercicis pràctics amb un valor de 5 punts 
cadascun. La puntuació màxima serà de 20 punts, essent necessària una puntuació mínima de 10 per a la 
seva superació. 
 
Les persones aspirants que s’han presentat a la prova son les següents: 
 

 

C OGN OM S I N OM D N I

BARBESÀ MARZABAL, AGNÈS XXXXX914M

NÚNEZ FERNÁNDEZ, BELÉN XXXXX697P

SANGRÀ ARAGONÉS, JOAN XXXXX782B

VARELA PEÑA, MARIA SOLEDAD XXXXX697Q
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S’informa a les persones aspirants que el temps per a la realització de la prova és de 90 minuts. 
 
Una vegada realitzada la prova i corregida cap de les persones aspirants ha assolit la puntuació necessària 
per superar la fase d’oposició. 
 
4. Vistos els resultats el tribunal elevarà a l’Alcaldia la present acta per a que declari desert  el procés selectiu 
per a la provisió interina d’un lloc de treball d’intervenció de classe segona, subescala d’intervenció-tresoreria 
amb constitució de borsa. 
 
Per la presidència es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 12:30, 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   Sr. Sergi Ruiz-Zorrilla Xirau 
 
 
 
 
 
 
Secretària     
Clara Palazón Huelves    
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