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ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ FASE DE CONCURS, 
PUNTUACIÓ DEFINITIVA I LLISTA D’APROVATS.  

 
 
Segons les bases de la convocatòria de la plaça d’ARQUITECTE-TÈCNIC (A2), 
es va requerir als aspirants declarats aptes una vegada finalitzada la prova 
pràctica, perquè aportessin el currículum vitae i la documentacio acreditativa 
dels mèrits valorables. En el termini establert els dos únics aspirants que han 
superat les proves de selecció han presentat, mitjançant registre d’entrada 
l’esmentada documentació. 
 
En data 10 de novembre de 2015 s’ha procedit a la valoració de la 
documentació aportada pels aspirants, obtenint la següent puntuació: 
 
 

Puntuacio 
segons les 

bases 

Puntuació 
màxima (segons 

les bases) 
52169896P 77602091E 

exp professional en 
qualsevol Adm Pública en 
lloc de treball equivalent 

0,5 x any o 
fraccio=sup 6 

mesos 
3 

0,5X3=1,5 
0,5X1=0,5 

2  

exp professional fora  Adm 
Pública en lloc de treball 
equivalent o similar 

0,5 x any o 
fraccio=sup 6 

mesos 
1,5 

  

exp prof a l'Admm pública 
en tasques difererents 

0,3 x any o 
fraccio=sup 6 

mesos 
2 

  

exp prof fora  de 
l'Administració pública en 
tasques difererents però 
relacionades amb el lloc de 
treball. 

0,3 x any o 
fraccio=sup 6 

mesos 
1 

  

Serveis prestats a l'Adm P 
com  a professional lliure o 
autònoms, funcions o 
projectes directament 
relacionats amb el lloc de 
treball 

0,5 x any o 
fraccio=sup 6 

mesos 
3 3 3 

Serveis prestats fora de 
l'AAPP com professional 
lliure o autònom funcions o 
projectes directament 
relacionats amb el lloc de 
treball 

0,5 x any o 
fraccio=sup 6 

mesos 
1,5 1,5 1,5 

Altres mèrits específics 
adequats als lloc  de treball  1   

Barem de formació   4   



 

Titulació Reglada  1 

0,5 del master + 0,25 
postgrau + 0,25 postgrau 

= 1 
 

Formació complementària: 
  0,9  

0 a 25 h: 0,1   
  

0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1 
  

26 a 49 h: 0,2     0,2   

50 a 100 h: 0,3         

101 a 150 h: 0,4         

151 a 200 h: 0,6         

201 a 250 h: 0,8         

més 250 h: 1         

    
TOTAL MÈRITS 
VALORABLES 8,4 4,5 

 
 
 
Segons les bases de la convocatòria la següent fase seria la d’entrevista, però 
atenent a la puntuació definitiva obtinguda, el tribunal creu innecesari la 
realització de l’entrevista. 
 
 
Segons la clàusula novena de les bases de la convocatòria la puntuació 
definitiva   del concurs-oposició serà el resultat de sumar les puntuacions 
obtingudes en les fases d’oposició i de concurs, que són les següents: 
 
 
 

PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA 

PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA 

52169896P 77602091E 
FASE D’OPOSICIÓ (Màxim 30 punts)     

Prova teòrica 8,4 12,3 

Prova pràctica 8,25 12,5 
TOTAL FASE D’OPOSICIÓ 16,65 24,8 
      

FASE DE CONCURS (Màxim 10 punts) 8,4 4,5 
Mèrits valorables     
TOTAL FASE DE CONCURS  8.4  4.5 
PUNTUACIÓ DEFINITIVA 25.05   29.3 
 
 
Atesa la clàusula desena de les bases es procedeix a la publicació de la llista 
d’aprovats  a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, 
segons la puntuació definitiva obtinguda pels aspirants. 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
Atesa la clàusula onzena de les bases, es requereix a l’aspirant amb DNI 
77602091E perquè, prèviament al seu nomenament, aporti la documentació 
que s’assenyalen a les bases. 
 
Atesa la clàusula desena punt 2) l’aspirant amb DNI 52169896P, passarà a 
formar part d’una borsa de treball per cobrir les possibles vacants que es 
produeixin durant el termini de 2 anys en la plaça a la que fa referència la 
present convocatòria, seguint l’ordre de puntuació obtinguda. 
 
Essent les 14:00  hores, es dóna per finalitzat aquest acte del qual s’estén la 
present acta. DONO FE. 
 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI 


