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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  quinze de setembre de dos mil vint es 
reuneixen de forma presencia i telemàtica els següents membres del Tribunal de 
l'esmentat concurs-oposició: 
  
 
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. 
 
Vocal (amb funcions de secretaria):  
Noemí Moreno Jimenez, Tècnic de Recursos Humans de l’Ajuntament de Palafolls. 
Actuant  com assessora de l’òrgan de selecció Mar Mármol Boluda tècnic de Recursos 
Humans de l’Ajuntament d’Argentona. 
 
 
ACORDEN 
 
Existint el quòrum i essent les 13.30  hores del  matí  la Sra. Presidenta declara l’inici del 
procediment de selecció amb la fase de concurs.   
 
La presidenta informa a la resta de tribunal que s’ha detectat d’ofici, per part de l’òrgan 
de govern competent, un error  material en la llista definitiva d’admesos i exclosos, així 
com també un possible  dubte referent a la documentació  entregada pel candidat  Jaume 
Farres Rovira ***** 634-J  referent a la titulació d’accés a la plaça convocada i del que 
s’ha elevat consulta al departament d’educació per tal de solucionar-ho. 
 
Aquesta situació fa impossible l’inici de la valoració de la mateixa per part del tribunal al 
no tenir la llista definitiva d’admesos i exclosos.  
 
El president del tribunal proposa a l’òrgan competent modificar via resolució la llista 
definitiva d’admesos i exclosos  i  obtenir resultat de la consulta  que resoldria l’esmentat 
dubte jurídic que pugui haver amb aquest candidat.  
 
El tribunal s’emplaça a trobar-se un cop es tingui la resolució de la llista definitiva 
d’admesos i exclosos.  
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I perquè així consti, aixeco la present acta, la qual després de llegida i trobada conforme  
la signen els membres del Tribunal, davant meu del qual, com a secretària del Tribunal, 
certifico. 
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