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ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS I VALORACIÓ FINAL DE LA PLAÇA 
D’ARQUITECTE (2020). 

 
A Sant Vicenç de Montalt, essent les 9.00 hores del dia 13 d’octubre de 2020, es 
reuneixen en sessió telemàtica les persones que s’indiquen a continuació per a 
valorar els mèrits aportats del procés selectiu per cobrir una plaça vacant a la 
plantilla municipal d’arquitecte. 
 
El tribunal qualificador té la següent composició: 
 
Presidenta: Cristina Marín Carcassona, secretària acctal de la Corporació. 
Vocal designada per la Diputació de Barcelona: Lupe Serraima Milian 
Vocal designada per l’Escola d’Administració Pública: M.Àngels Sala Fenés. 
Vocal: Vicenç Llorens Corral, interventor acctal de la Corporació. 
 
 
Secretària: Cristina Romero Pareja, funcionària de carrera. 
 
 
Atesa la clàusula setena de les bases reguladores d’aquest procés selectiu 
aquest tribunal ha valorat els mèrits aportats pels aspirants que han anat 
superant les proves selectives, obtenint la següent puntuació total: 
 
 

      Màxim Formació 1,5  

DNI 

NOTA 
PROVA 

TEÒRICA 

NOTA 
PROVA 

PRÀCTICA ENTREVISTA 

Experiènci
a treball 
(vida 
laboral) 
Màx 3,5 

Altres 
mèrits 
Màx 
0,5 

Formació 
reglada 
Màx 0,5 

Formació 
complement
ària TOTAL 

47869040Z 1 2,2 4,2 2 0,5   0,9 10,8 

38509424H 1,4 1,75 1,6 3,5   0,5 1,1 9,85 

 
 
 
Per tant, atesa la puntuació anteriorment detallada, obtinguda per cadascun dels 
aspirants, aquest Tribunal Qualificador PROPOSA a l’alcaldia: 
 
Primer.- Nomenar l’aspirant amb DNI 47869040Z com funcionari de carrera amb 

una jornada laboral a temps complert com arquitecte, per haver obtingut la 

puntuació més alta en aquest procés de selecció. 

Segon.- Establir la borsa d’aspirants que servirà per cobrir vacants de la mateixa 

categoria amb el candidat amb DNI 38509424H. 



 

 

Tercer.- Instar a l'aspirant nomenat, que haurà de prendre possessió el més aviat 

possible, prèvia certificació del compliment de tots els requisits de la plaça 

especificats a les bases de la convocatòria. 

Així mateix, se li informarà sobre el tractament de les seves dades personals i 

del compromís de confidencialitat en ocasió de la relació que s'entaula amb 

l'Ajuntament. 

Quart.- Publicar el nomenament en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu 

electrònica d'aquest Ajuntament www.svmontalt.cat 

Cinquè.- Comunicar al Registre de Personal, als efectes oportuns. 

 
Essent les 11.00 hores, es dóna per finalitzat aquest acte del qual s’estén la 
present acta. DONO FE. 
 
 
 
LA PRESIDENTA      LA SECRETÀRIA 
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