
S:/mc 

 

 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I VALORACIÓ DE CONCURS  
OPOSICIÓ  PER AL NOMENAMENT COM A FUNCIONARI/ÂRIA INTERÍ/NA D’UN 
LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE SUPERIOR.  

 

A Canet de Mar,   a  24 de juliol de 2020  
 
A les 9.00 hores, es reuneix al Centre de Recerca i Transferència Tècnica 
Tecnològica de Canet de Mar, el Tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre 
la convocatòria  acordada per acord de la Junta de Govern Local del dia 16 de gener 
de 2020, per al nomenament com a funcionari/ària interí/a d’un/a arquitecte.  

 Assisteixen: 

Presidenta:  CLARA PEREZ GONZALEZ 
Vocals: SÍLVIA AMATLLER MICOLA 

EDUARD FERNANDEZ CELS  
ROSER BELLERA ARANDA 

Secretària:  MONTSERRAT CARBONELL VILA  
 
Seguidament al secretària del tribunal passa llista dels aspirants admesos, dels que 
es troben presents, els titulars dels registres: 
 

Núm. registre 

2020/1009 

2020/1202 

2020/1230 

2020/1266 

2020/1653 

2020/1656 

2020/1657 

 
No es troben present i per tant queden eliminats els aspirants titulars dels registres: 
 

Núm. registre 

2020/1210 

2020/1348 

2020/1494 

2020/1498 

2020/1570 

2020/1617 

 
 
Seguidament els aspirants passen a fer la prova teòrica i pràctica prevista a les 
bases de la convocatòria, consistent en resoldre dos supòsits pràctics plantejats pel 
tribunal, en un temps màxim de 2 hores. 
 
Una vegada finalitzada la realització de la prova teòrica i pràctica, el tribunal 
procedeix a puntuar-la atorgant-se les puntuacions següents:  
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Núm. registre Puntuació 

   

2020/1009 5,80, 

2020/1202 No Apte 

2020/1230 No Apte 

2020/1266 6,80 

2020/1653 No Apte 

2020/1656 No Apte 

2020/1657 6,30 

 
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declaren  
aptes  els aspirants  que han  obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts i 
queden  eliminats els aspirants titulars dels registres 2020/1202, 2020/1230, 
2020/1653 i 2020/1656 per  haver obtingut una puntuació inferior a 5 punts.  
 
Atès que els aspirants declarats aptes han justificat documentalment està en 
possessió del nivell exigit de llengua catalana es declaren aptes d’aquesta prova.  
 
Seguidament es procedeix a valorar els mèrits degudament acreditats pels aspirants, 
segons el barem regulat a la Taula 1, de l’Annex V, de les Bases Generals de 
l’Ajuntament, atorgant-se les puntuacions següents: 
 

Núm. de 
registre 

Serveis 
Prestats 

Experiència 
professional 

Formació  Català Altres 
mèrits 

TOTAL 

       

2020/1009  1,92 1,30  0,10 3,32 

2020/1266   0,80  0,10 0,90 

2020/1657 0,95 1,11 1,60 0,05 0,10 3,81 

 
 
Seguidament es porta a terme l’entrevista prevista a la base vuitena de la 
convocatòria per constatar els aspectes següents: 
- Trajectòria professional i motivació per a l'oferta 
- Competències personals: Aprenentatge permanent, orientació al servei i al ciutadà, 
planificació i organització del treball, treball en equip i visió global. 
 
Una vegada realitzada l’entrevista, s’atorguen les puntuacions següents: 
 

Núm. registre Puntuació 

  

2020/1009 2,00 
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2020/1266 2,00 

2020/1657 2,00 

 
 
Sumant les puntuacions obtingudes a les diferents fases del concurs oposició, 
s’obtenen els resultats següents: 
 

Núm. de 
registre 

Prova teòrica i 
pràctica  

Mèrits Entrevista TOTAL 

     

2020/1009 5,80 3,32 2,00 11,12 

2020/1266 6,80 0,90 2,00 9,70 

2020/1657 6,30 3,81 2,00 12,11 

 
Vista la puntuació obtinguda,  el tribunal proposa el nomenament com a funcionari 
interí, per ocupar la plaça d’arquitecte,  d’acord amb el  concurs  oposició convocat 
per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2020, el titular de la 
instància registrada amb el número ENTRA2020/1657, per  ser l’aspirant que ha 
obtingut la millor puntuació.   
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen els components del Tribunal  
amb mi la secretària, que certifico. 
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