
 

 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I PRÀCTICA DELS EXERCICIS PER COBRIR, AMB 
CARÀCTER INTERÍ, EL LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A MUNICIPAL. CODI 1461-
0004/2022            
 
 
Expedient número 1461-0004/2022 
 
 
A la vila de Centelles, a 5 d’octubre de 2022, es reuneix el Tribunal qualificador de les proves 
selectives per a la provisió, amb caràcter interí, del lloc de treball d’arquitecte/a tècnic/a municipal. 
 
Presideix l'acte Jordi Torrents Soler, enginyer d’edificació, personal laboral indefinit de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta; amb l'assistència dels vocals: José Ortiz Jiménez, en representació de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; David Camps Fortarnau (tècnic municipal) i Albert 
Plana Doménech, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà.   
 
Actua de secretària Àngels Comas Fabregó, funcionària de l’Ajuntament. 
 
El Tribunal qualificarà els exercicis que realitzi cadascuna de les persones aspirants a la plaça de 
referència convocada de forma reglamentària. 
 
Procés de selecció 

El Tribunal qualificador de les proves selectives, a les 9 del matí, a  l’Ajuntament de Centelles, declara 
obert l’acte per les persones aspirants que s’han presentat al procés selectiu, i que són les següents: 

Número registre entrada DNI 
E/5703-2022 XXXXX244P 
E/E/6007-2022 i E/6008-2022 XXXXX082B 

 
FASE OPOSICIÓ 

Primera prova. Llengua catalana (de caràcter obligatori i eliminatori) 

Els aspirants acrediten el nivell de suficiència (nivell C1). Per la qual cosa no han de fer la prova. 

Segona prova. Llengua castellana (de caràcter obligatori i eliminatori) 

Els aspirants tenen la nacionalitat espanyola. Per la qual cosa no han de fer la prova. 

Tercera prova. Desenvolupament de 10 preguntes de resposta curta (de caràcter obligatori i 
eliminatori) 
 
Consistirà en desenvolupar per escrit, en el termini màxim de 90 minuts, deu preguntes de resposta 
curta (amb un màxim aproximat de mitja pàgina per pregunta) sobre continguts del temari de l’Annex 
I d’aquestes bases. 
 
El Tribunal qualificarà la prova valorant els coneixements, la claredat i ordre d’idees, la capacitat de 
redacció i la correcció ortogràfica, així com el nivell de formació en general. 
Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament les persones aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts. 



 

 

 

 

Resultats de la tercera prova: 
 

Número de registre entrada DNI Puntuació 
E/5703-2022 XXXXX244P 6,70 

E/E/6007-2022 i E/6008-2022 XXXXX082B 5,25 

 
Les persones aspirants no ha sol·licitat la revisió d’examen al Tribunal. 
 
 
Quarta prova. Desenvolupament d’un cas pràctic (de caràcter obligatori i eliminatori) 
 
Consistirà en la resolució per escrit, en el termini màxim de 90 minuts, d’un o diversos supòsits 
pràctics que plantejarà el tribunal relacionats amb les funcions del lloc de treball i del temari que figura 
a l’Annex I d’aquestes bases. 
 
Estarà permesa la utilització de textos legals no comentats, que haurà de portar la persona aspirant. 
 
Es valorarà la correcció del raonament, la solució proposada i la capacitat de redacció de la persona 
aspirant. 
 
Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament les persones aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts. 
 
Resultats de la quarta prova: 
 

Número de registre entrada DNI Puntuació 
E/5703-2022 XXXXX244P 7,00 

E/E/6007-2022 i E/6008-2022 XXXXX082B 5,00 
 
Les persones aspirants no ha sol·licitat la revisió d’examen al Tribunal. 
 
 
Cinquena prova. Entrevista 
 
Es realitzarà una entrevista personal dels/de les aspirants, per tal d’integrar tots els elements 
explorats anteriorment i conèixer el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds dels/de les 
aspirants L’entrevista es desenvoluparà en base al currículum personal dels candidats que hagin 
superat la segona prova.  
 
En l’entrevista personal s’obtindrà una puntuació de 0 a 5 punts.  
 
Resultat de la cinquena prova: 
 

Número de registre entrada DNI Puntuació 
E/5703-2022 XXXXX244P 3,00 
E/E/6007-2022 i E/6008-2022 XXXXX082B 3,00 

 
 
 



 

 

 

 

Resultats de la fase d’oposició: 
 

Número de registre entrada DNI 3a. prova 4a. prova 5a. prova Total Fase 
oposició 

E/5703-2022 XXXXX244P 6,70 7,00 3,00 16,70 

E/E/6007-2022 i E/6008-2022 XXXXX082B 5,25 5,00 3,00 13,25 

 
 
FASE DE CONCURS 
 
Valoració de mèrits 
 
“Per tal que els mèrits siguin valorats, en tot cas s’hauran d’acreditar documentalment durant el termini de 
presentació d’instàncies. 
 
La Valoració màxima total mai podrà superar els 10 punts, d’acord amb el barem següents. 
 
b.1) Experiència en serveis prestats en llocs de treball del subgrup A2, realitzant tasques de contingut i 
responsabilitat anàlogues a les de la plaça a cobrir:  

- A l’administració local: 0,10 punts /mes 
- A d’altres administracions públiques: 0,05 punts/mes 

Fins a un màxim de 5 punts. 
 
b.2) Experiència en empresa privada o en l’exercici de la professió per compte propi: Serveis prestats realitzant 
tasques de contingut i responsabilitat anàlogues a les de la plaça a cobrir: 0,05 punts/mes, fins a un màxim de 
2 punts. 
 
b.3) Formació: amb caràcter general es valoraran els cursos de formació o perfeccionament realitzats com a 
màxim fa deu anys, i sempre que tinguin relació directa amb el lloc a cobrir, puntuant-se en funció de les matèries 
examinades i la seva durada, de conformitat amb el barem següent:  
 

1. Cursos directament relacionats amb les disciplines de lloc a cobrir:  
- Fins a 20 hores, 0,10 punts 
- De 21 fins a 50 hores, 0,20 punts 
- Més de 51 hores, 0,30 punts 
Fins a un màxim de 2 punts 

 
2. Possessió títols de postgrau o màster en matèries que siguin rellevants per al desenvolupament de la 

plaça que es convoca, d’acord amb el següent barem:  
- Postgrau. 0,40 punts per títol 
- - Màster: 0,60 punts per títol 
Fins a un màxim de 1 punt 

 
En cas de presentar-se diversos títols, essent les titulacions inferiors requisit indispensable per accedir als 
estudis conduents al títol superior, només es tindrà en compte el títol superior. 
 
L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant 
certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala, subescala o categoria professional 
desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. Els mèrits per serveis 
prestats en aquesta Corporació no caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran en base a les 
dades que obrin als expedients personals de les persones aspirants. 
 



 

 

 

 

L’experiència professional a l’empresa privada o en l’exercici de la professió per compte propi s’haurà de 
justificar mitjançant documentació que acrediti les funcions desenvolupades i el temps durant el qual s’han 
realitzat. L’informe de vida laboral per si sol no justifica aquests extrems, per tant, en el cas que es presenti cal 
acompanyar-lo d’altres documents, com contractes, certificats, etc., que acreditin els aspectes referits.” 

 
 
Resultat de la fase de concurs 
 

Número de registre entrada DNI b.1) b.2) b.3)1 b.3)2 Total 
Fase 

concurs 
E/5703-2022 XXXXX244P 0 0 0 1 1,00 
E/E/6007-2022 i E/6008-2022 XXXXX082B 0 2 0 1 3,00 

 
Resultats puntuació fase oposició més fase concurs 
 

Número de registre 
entrada 

DNI Total fase oposició Total fase concurs Puntuació final 

E/5703-2022 XXXXX244P 16,70 1,00 17,70 

E/E/6007-2022 i E/6008-
2022 

XXXXX082B 13,25 3,00 16,25 

 
 
CONCLUSIÓ 
 
A la vista d’aquests resultats, el Tribunal qualificador efectua proposta de nomenament interí a favor 
de la persona aspirant que ha obtingut la major puntuació en aquest procés de selecció, que és: 
 

Número registre entrada DNI 
E/5703-2022 XXXXX244P 

 
 
Les persones aspirants que no siguin proposades per ser nomenades, passaran a constituir la borsa 
de treball que l’Ajuntament podrà utilitzar en totes aquelles baixes i/o vacants temporals que es 
produeixin en el mateix lloc de treball o similar, per ordre de puntuació, la qual serà utilitzada fins 
que no es produeixi una nova convocatòria. 
 
Persones aspirants que han aprovat i que integraran la borsa de treball: 
 

Número registre 
entrada 

DNI 

E/E/6007-2022 i 
E/6008-2022 

XXXXX082B 

 
 
El Tribunal qualificador estén l’acta de tot el que s'ha efectuat i que signen tots els membres del 
Tribunal presents. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
El president    1r. vocal  
Jordi Torrents Soler José Ortiz Jiménez 
 
  
  
 
 
 
 
2n. vocal  3r. vocal 
David Camps Fortarnau Albert Plana Doménech 
 
 
 
 
 
 
 
La secretària del Tribunal  
Àngels Comas Fabregó 
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