
 

 

 

 

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 
1461-0001/2022            
 
A la vila de Centelles, a 20 de juliol 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 Conxa Domínguez López, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Centelles, 
amb l'assistència dels vocals: Rafael López Molinos, en representació de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya; David Camps Fortarnau (tècnic municipal) i Jordi 
Torrents Soler (enginyer d’edificació).   
 
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 11 del matí, a la sala de plens de 
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/4279-2022 53088XXXX 

 
Es fa constar que la persona aspirant ha acreditat estar en possessió del nivell C1 de Català. 
 
FASE OPOSICIÓ 

Tercera prova, de caràcter obligatori i eliminatori 
 
Desenvolupament de 10 preguntes de resposta curta.  
 
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: 
 

 

Tercera Prova. De caràcter obligatori i eliminatori

Número de registre entrada DNI PUNTUACIÓ

E/4279-2022 53088XXXX 1,6 NO APTE



 

 

 

 

La persona aspirant no ha sol·licitat la revisió d’examen al Tribunal. 
 
Per tant, la persona aspirant queda eliminada del procés selectiu, ja que no ha superat la 
puntuació mínima de 5 punts. 
 
CONCLUSIÓ 
 
A la vista d’aquests resultats, el Tribunal qualificador declara que l’aspirant que s’ha presentat 
al procés selectiu no ha superar la tercera prova i tenint aquesta prova caràcter eliminatori, el 
Tribunal proposa a l’Alcaldia que declari deserta la convocatòria.   
 
El Tribunal qualificador estén l’acta de tot el que s'ha efectuat i que signen tots els membres 
del Tribunal presents. 
 
 
La presidenta    1r. vocal  
Conxa Domínguez López Rafael López Molinos 
 
  
  
 
 
 
2n. vocal  3r. vocal 
David Camps Fortarnau Jordi Torrents Soler 
 
 
 
 
 
 
La secretària del Tribunal  
Àngels Comas Fabregó 
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