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 ACTA DE DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER LA  CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC PER COBRIR, AMB CARÀCTER INTERÍ, PLACES DE L’ESCALA HABILITAT NACIONAL, SUBESCALA INTERVENCIÓ-TRESORERIA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A1, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA PER A POSSIBLES NECESSITATS.  Vila d'Argentona, comarca del Maresme, dia  set de setembre de dos mil vint es reuneixen els següents membres del Tribunal de l'esmentat concurs-oposició:  Reunits a distància i de forma telemàtica a les 10.00 hores, els integrants del Tribunal qualificador, que es constitueix per donar inici al procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de la categoria  administratiu C1 d'aquest Ajuntament, són:  Presidenta: Maria Rocio Llaràs Muzas, Interventora de l’Ajuntament d’Argentona   Vocals Titular: Francesc Aragón Sánchez, designat per l’escola d’administració pública de Catalunya. Suplent: Sergi Ruiz-Zorrilla Xirau, designat per l’escola d’administració pública de Catalunya.  Vocal (amb funcions de secretaria):  
Noemí Moreno Jimenez, Tècnic de Recursos Humans de l’Ajuntament de Palafolls. 
 
Actuarà com assessora de l’òrgan de selecció Mar Mármol Boluda tècnic de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Argentona.   ACORDEN 

 
PRIMER. Constituir el Tribunal de Selecció, com a òrgan selectiu del procés  per la  
convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs públic per cobrir, amb 
caràcter interí, places de l’escala habilitat nacional, sub escala intervenció-
tresoreria, grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari de 
l’ajuntament d’Argentona i constitució d’una borsa per a possibles necessitats. 
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Iniciar així mateix, com a  membres del tribunal,  la deliberació respecte a la  fase de 
concurs. 
 
SEGON. Com a òrgan de selecció de personal, queda subjecta a les normes 
aplicables en matèria d'ocupació pública, concretament l'article 60 del Text Refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, i com a òrgan col·legiat 
administratiu, a l'article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Publiques així com a  Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
TERCER. La pertinença a aquest òrgan de selecció serà sempre a títol individual, no 
podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú. 

 
QUART. Si es considera necessari, podran disposar-se la incorporació als seus 
treballs d'assessors especialistes, d'acord amb el que es preveu en la convocatòria. 
Aquests assessors col·laboraran amb l'òrgan de selecció exclusivament en 
l'exercici de les seves especialitats tècniques. 

 
CINQUÈ. Els membres de la comissió permanent de selecció de personal hauran 
d'abstenir-se quan concorrin les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Els aspirants podran 
recusar-los quan concorri alguna d'aquestes circumstàncies. 

 
 I perquè així consti, aixeco la present acta, essent les 10.05 hores, la qual després de 
llegida i trobada conforme signen els membres del Tribunal, a distància i de forma 
electrònica del què, com a secretària del Tribunal, certifico. 
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