
 

AJUNTAMENT DE LA GRANADA 

 

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER UNA 

PLAÇA DE TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ DE L`AJUNTAMENT DE LA GRANADA 

La Granada, a 7 de setembre de 2022 

 

Quan són les 09:00 hores del dia 7 de setembre de 2022, es reuneixen a la Sala de Plens 

de l’Ajuntament de la Granada els membres designats per formar part del tribunal per 

a la realització de la fase d’oposició, de la convocatòria del procés selectiu per una plaça 

de Tècnic/a d’intervenció, personal funcionari de carrera , subgrup A2. 

Els membres del tribunal que es presenten, són els següents: 

Presidència: Carme Jounou Torrent, Secretaria -  Interventora de l’Ajuntament de la 

Granada. 

Secretaria: Suplent, Olga Garcia Gonzalez, serveis administratius de l’Ajuntament de la 

Granada. 

Vocals: Titular, Josep Maria Garcia Pascual, designat per l`Escola d’Administració Pública 

de Catalunya. 

Vocals. Titular, Jaume de Castro, Interventor de l`Ajuntament d`Avinyonet del Penedès. 

Es presenten els següents candidats: 

DNI Nom i Cognom 

37329259Y M.D.R.M. 

38102572J C.R.R. 

39730748L C.M.R. 

47111279B M.P.A. 

47840779C E.O.F. 

48182103R M.G.E. 

79285405N E.P.R. 

 

L’objecte de la convocatòria és la provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de 

Tècnic/a d`intervenció de l’Ajuntament de la Granada, personal funcionari de carrera , 

subgrup A2. 

Tots els aspirants reuneixen els requisits establerts en les bases de la convocatòria. 

 

 



 

AJUNTAMENT DE LA GRANADA 

 

FASE OPOSICIÓ 

Consisteix en donar solució  per escrit a les dos propostes del tribunal, Bloc A de 

subvencions i Bloc B de Comptabilitat. El temps de realització d’aquesta prova serà d’un 

màxim de dues hores, però serà el tribunal qui en últim cas concreti la durada. 

Quedaran eliminats d`aquesta fase d`oposició els aspirants que no obtinguin un mínim 

de 30 punts. 

Es procedeix a repartir entre els aspirants presentats els fulls amb les preguntes de 

l`examen. 

Finalitzat el temps el tribunal qualificador procedeix a la correcció de les proves amb el 

següents resultats: 

DNI Nom i Cognoms Bloc A Bloc B Total 

37329259Y M.D.R.M. 25 30 55 

39730748L C.M.R. 13,5 11 24,5 

47111279B M.P.A. 25 9 34 

47840779C E.O.F. 25 3 28 

48182103R M.G.E. 13,5 6 19,5 

79285405N E.P.R. 14 7 21 

 

Es fa contar que essent les 9,25 hores es retira de la prova  l`aspirant amb  DNI 

n.38102572J 

Els aspirants que han superat aquesta fase d’oposició disposen d’un termini de 5 dies 

naturals per presentar la documentació acreditativa dels requisits i/o mèrits establerts 

en les Bases i passar a la fase de concurs. 

Es dona l`acte per finalitzat quan son les 12,30 Hores del dia 7 de setembre de 2022 

estenent-se aquesta acta que signen tots els membres del tribunal. 
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