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ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ (PROVA PRÀCTICA)  
 
 
A Sant Vicenç de Montalt, essent les 08:30 hores del dia 13 d’octubre de 2015, 
es reuneixen les persones que s’indiquen a continuació per a valorar la prova 
pràctica del procés selectiu per cobrir una plaça de funcionari interí 
d’Arquitecte-Tècnic (A2). 
 

• President: Lluís García Jiménez 
• Vocal: Lorena Perona Ribés 
• Secretari: Francesc Ortiz i Amat 

 
Es declara constituïda la comissió amb presència de quòrum suficient per a 
valorar la prova pràctica.  
 
Els resultats de la prova pràctica són els següents: 
 

DNI PUNTUACIÓ PROVA PRÀCTICA  
77602091E 12,5 
38122010Q NO S’HA PRESENTAT 

46342334W NO S’HA PRESENTAT 

36517835E NO S’HA PRESENTAT 

40527898N NO S’HA PRESENTAT 

52660325P NO S’HA PRESENTAT 

52169896P 8,25 
33948034B NO S’HA PRESENTAT 

38813182S 6 
 
 
Segons les bases que regeixen aquesta convocatòria la prova pràctica es de 
caràcter eliminatori: es qualificarà sobre un màxim de 15 punts . Es convocarà 
els aspirants declarats aptes en la fase anterior a una prova pràctica amb el fi 
de valorar el grau d'experiència professional en el desenvolupament de les 
funcions pròpies del lloc de treball. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i 
l'aspirant ha d'obtenir un mínim del 50%  de la seva valoració per poder ser 
proposat per l'òrgan seleccionador. Per tant per poder passar a la següent fase 
s’ha de superar la prova pràctica amb un mínim de 7,5 punts. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cal procedir fase de valoració dels mèrits al·legats dels aspirants  que han 
superat la prova pràctica d'acord amb el barem que es detalla a les bases de la 
convocatòria, que són: 
 
 
 

DNI PUNTUACIÓ PROVA PRÀCTICA  
77602091E 12,5 
52169896P 8,25 

 
 
A partir de l'endemà de la publicació d’aquesta acta en la pàgina web  
municipal, s’estableix un termini de 10 dies hàbils per a presentar el currículum 
vitae i la documentació acreditativa dels mèrits valorables. Aquesta 
documentació s'ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament, o bé 
trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
Tots els resultats es penjaran oportunament en la pàgina web municipal 
www.svmontalt.cat 
 
Essent les 15:00  hores, es dóna per finalitzat aquest acte del qual s’estén la 
present acta. DONO FE. 
 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI 
 

 

 


