Acta de les actuacions efectuades pel tribunal qualificador en el procés de selecció per
la provisió d’una plaça d’arquitecte/a superior, a temps parcial, vacant a la plantilla de
personal funcionari de l’ajuntament de Tagamanent.
A Tagamanent a 28 de juliol de dos mil vint i dos.
A l’Ajuntament de Tagamanent, essent les 10 hores del matí es reuneixen a la sala de
sessions els membres del Tribunal qualificador designat per valorar els mèrits del
concurs oposició, convocat per l’ajuntament per a proveir un lloc de treball d’arquitecte
superior, personal funcionari administració especial.
El tribunal qualificador d’aquesta convocatòria queda constituït pels membres següents.
-La Sra. Mònica Oliveres Guixer, en representació de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
-El Sr. Enric Castelló Vives, funcionari tècnic de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
-El Sr. Jordi Alabau Corbera, funcionari tècnic de l’Ajuntament de Cardedeu.
-La Sra. Ma. Cristina Aliguer i Miró, que actua com a secretària.
A les 10:15h hores, el Tribunal obre les portes de la sala i demana als aspirants que
s’identifiquin amb llur DNI.
S’han presentat les persones que a continuació es relacionen:

NOM
COGNOMS
(INICIALS)
DNI

I MCA

PMP

SGE

LRC

CAR

53294764S 47887712X 35113150Q 46996129E 38105469N

FASE D’OPOSICIÓ

Aquesta fase consisteix en realitzar i superar les dos proves obligatòries i eliminatòries
que es relacionen a les Base 7 de la convocatòria.

1r. PROVA TEÒRICA
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A les 10:15hores, el Tribunal dona inici al primer exercici que consistirà en respondre
per escrit, en el temps màxim d’una hora, un qüestionari de 12 preguntes amb respostes
alternatives, sobre el contingut del temari general annexat a la convocatòria. Aquest
exercici es qualificarà, essent necessari per superar la prova assolir com a mínim 15
punts.
Finalitzada la prova; el Tribunal inicia la valoració de l’exercici, obtenint-se la puntuació
següent:

NOM
I MCA
PMP
COGNOMS
(INICIALS)
DNI
53294764S 47887712X

SGE

35113150Q 46996129E

38105469N

PUNTUACIÓ 20,63

18,14

5,63

15

LRC

13,76

CAR

2n. EXERCICI: Supòsit pràctic
A les 12 hores, el Tribunal dona inici darrer exercici de la fase oposició mitjançant el
lliurament d’un supòsit pràctic que proposa el tribunal relacionat amb les funcions,
atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria i que hauran
de realitzar els aspirants en el termini màxim d’una hora.
La valoració d’aquesta prova és de 0 a 50 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 25 per a
superar-la.
A les 13:00 hores, el Tribunal dona per finalitzada la prova i, alhora informa que els
resultats d’aquesta darrera prova seran exposada al Tauler d’edictes i la pàgina Web de
l’Ajuntament d’acord amb la base 7ª del concurs-oposició.
A continuació, el Tribunal procedeix a la lectura i qualificació dels treballs pràctics
realitzats pels aspirants per a la seva valoració. Finalitzada aquesta el resultat de la prova
pràctica és el següent:
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NOM
I MCA
PMP
COGNOMS
(INICIALS)
DNI
53294764S 47887712X

SGE

PUNTUACIÓ 42

32,5

22,5

35113150Q

FASE CONCURS (20 PUNTS)
El tribunal qualificador després d’examinar els mèrits al·legats i acreditats per cadascun
dels concursants atorga a cadascun d’ells la següent puntuació:

VALORACIÓ
CANDIDATS
MCA

SGE

53294764S

35113150Q

ACREDITAT

ACREDITAT

Experiència
Professional:
12 punts

2,0

2,5

Formació: 8
punts

2,7

1,3

TOTAL
PUNTUACIÓ

4,7

3,8

ENTREVISTA
PROFESSIONAL
(màxim
5
punts)

5

5

NOM
COGNOMS
(INICIALS)
DNI

I

CATALÀ:
FASE
CONCURS
(màxim
punts)

20
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Després de la fase d’oposició i la fase de concurs la puntuació total és:
NOM
I MCA
SGE
COGNOMS
(INICIALS)
DNI
53294764S 35113150Q
PUNTUACIÓ 72,33

59,44

QUALIFICACIONS I LLISTA D’APROVATS
Finalment, el Tribunal qualificador seguint la Base 8ª “Relació d’aprovats i proposta de
nomenament”, que determina que la puntuació de la fase d’oposició s’obtindrà de la
suma de la puntuació assolida per l’aspirant en la prova pràctica de la fase d’oposició
més la puntuació obtinguda en la fase de concurs pels mèrits acreditats, determinarà la
proposta de nomenament que formuli l’òrgan de selecció.
En conseqüència, la puntuació definitiva d’aquestes proves selectives és la que a
continuació es relaciona:
DNI: 53294764S
Inicials dels aspirants aprovats: MCA
Puntuació final: 72,33

PROPOSTA DE NOMENAMENT
A la vista de la puntuació obtinguda pels aspirants relacionats en el precedent requadre,
el Tribunal qualificador, eleva a l’Alcalde-president de l’ajuntament de Tagamanent,
PROPOSTA DE NOMENAMENT per ocupar el lloc de treball d’arquitecte superior
d’aquest ajuntament, a temps parcial, a favor de l’aspirant MCA amb DNI 53294764S,
per haver obtingut la millor puntuació.

I sense res més a fer constar, la Presidenta dona per finalitzat aquest concurs - oposició
a les 14:45h del qual s’estén el Tribunal qualificador.
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Tribunal,
Sra. Ma Cristina Aliguer i Miró

Sr. Jordi Alabau Corbera

Sra. Mònica Oliveres Guixer

Sr. Enric Castelló Vives
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