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ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE SERVEIS ESPECIALS, TÈCNIC/A 

DE SERVEIS ECONÒMICS (A2)  

 

 

Vila d'Argentona, comarca del Maresme, dia disset d’octubre de dos mil dinou es 

reuneixen els següents membres del Tribunal de l'esmentat concurs-oposició: 

 

President:  

Sra. Maite Pérez Vicente, funcionària d’habilitació estatal. Ajuntament d’Argentona. 

 

Vocals: 

Sra. Míriam Tenas i Camps, funcionària d’habilitació estatal. Ajuntament 

d’Argentona. 

 

Vocal amb funcions de secretària: 

Sra. Maria del Mar Mármol Boluda, Tècnica de recursos humans. Ajuntament 

d’Argentona. 

 

Essent dia disset d’octubre de dos mil dinou el tribunal es reuneix. A 9.30 hores del 

matí i la senyora presidenta declara constituït el Tribunal.   

 

Es fa constar que donat que només hi havia un únic candidat i per tal de no 

demorar més el procés, el tribunal va decidir demanar-li la presentació dels mèrits  

El dia 11 d’octubre i per via electrònica, el candidat presenta una instància 

adjuntant la documentació acreditativa dels mèrits de la plaça de tècnic A2 de 

serveis econòmics. 

 

La Presidenta seguidament explica als membres del tribunal el contingut i el 

procediment de realització del tercer exercici, prova pràctica, i aquests determinen el 

contingut d’aquesta. 

 

La prova pràctica consisteix a resoldre per escrit en el termini de 120 minuts, 

màxim de dos supòsits pràctics dels tres proposats pel Tribunal relacionats amb 

les funcions del lloc de treball.  Es podran consultar textos legals, així com utilitzar 

màquines de calcular estàndard i científiques, però que no siguin programables ni 

financeres.  

El tribunal fixa els criteris de correcció  que consisteixen en l’aplicació raonada dels 

coneixements teòrics, la capacitat relacional dels aspirants, la claredat en 

l’exposició d’idees i la capacitat de redacció dels aspirants. Per superar aquesta 

prova  caldrà obtenir una puntuació  mínima de 5 punts. Els/les aspirants disposen 
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de 120 minuts per resoldre l’exercici. La prova s’inicia a les 9.40 i finalitza a les 11.10, 

hora en la que l’únic aspirant finalitza el seu exercici. 

Donat que només existeix un candidat el tribunal decideix convocar-lo a les 12.30  

hores per tal de realitzar l’entrevista que forma part del concurs de mèrits amb valor 

màxim d’1 punt.  

 

Un cop realitzada l’entrevista, el Tribunal es reuneix  per dur a terme la valoració de 

l’exercici i dels mèrits. El candidat ha contestat a dos casos pràctics del 3 proposats 

pel tribunal i per tant cada cas pràctic es valora sobre 5 punts.  

 

Valorada la prova pel tribunal, resulta la següent puntuació: 

 

DNI Núm. registre 
Puntuació 

obtinguda tercer 

exercici 

** *** 539 T 2019-5988 5 

 

Un cop superat el procés d’oposició per l’aspirant, el Tribunal procedeix a revisar la 

documentació aportada i es comprova que li correspon una puntuació de 3,40 

punts essent el resultat de la fase de concurs definitiu el següent: 

  

DNI 
Núm.  

registre 

Experiència professional 

Màx. 5 Punts 

Formació Màx. 4 punts Entre

vista 

 

 

 

Puntuació 

obtinguda 

fase de 

concurs 

Adm. 

Pública 

Funcions 

idèntic 

contingut 

Adm. 

Pública o 

privada 

contingut 

anàleg  

Ens privat. 

Funcions 

relac. amb 

ell lloc 

convocat 

Formació 

relac. amb 

la plaça 

Formació  

reglada i 

acadèmica 

Màx. 

1 

punt 

** *** 539 T 2019-5988 0,00 0,00 0,00 0,40 2 1 3,40 

 

RESULTATS FINALS FASE D’OPOSICIÓ I CONCURS 

 

Un cop revisats els mèrits, el resultat final després de sumar la fase d’oposició i la 

fase de concurs és el següent: 

 

 

DNI Núm. Registre Fase d’Oposició 

 

Fase de 

concurs 

 

Total 

** *** 539 T 2019-5988 11,36 3,40 14,76 
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Arribats a aquest punt els membres del tribunal proposen per a la contractació 

interina, objecte d’aquest procés selectiu, a l’aspirant amb DNI ** *** 539 T. 

 

Donat que només un aspirant ha superat el concurs-oposició no existirà borsa de 

treball per aquest  procés selectiu. 

 

I perquè així consti, aixeco la present acta, essent les 13.30 hores, la qual després de 

llegida i trobada conforme signen els membres del Tribunal, davant meu del qual, 

com a secretària del Tribunal, certifico. 
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