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ANUNCI
RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU PER CONFECCIONAR UNA BORSA
DE TREBALL D’ARQUITECTES
A les 9:00 hores del dia 18 de gener de 2022, es reuneixen el Sr. Jordi Esteban
Español, la Sra. Paloma Moreno Valle, i el Sr. Josep Maria Torrents Abad, com a
membres del tribunal qualificador del procés selectiu per constituir una borsa de treball
d’arquitectes. També està present actuant com a secretari el Sr. Daniel Charles
Quintanilla, amb veu però sense vot. Els membres del tribunal declaren no concórrer en
cap de les causes d’abstenció o recusació.
Havent-se celebrat la fase d’oposició i publicat els resultats a l’e-tauler en data 11 de
gener de 2022, es reuneix de nou el tribunal qualificador per fer la valoració de la fase
de concurs, tant pel que fa a la puntuació de les entrevistes realitzades en data 12 de
gener, així com per valorar els mèrits aportats per les persones candidates.
Per les entrevistes es valora una bateria de preguntes realitzades a totes les persones
aspirants, així com la experiència professional contrastada per ocupar el lloc de treball
pel qual es constitueix la borsa, ponderant les preguntes un 30% i la valoració curricular
resultant de l’entrevista realitzada un 70% dels 5 punts amb què les bases de la
convocatòria valoraven l’entrevista.
D’aquesta manera, el resultat de la valoració de l’entrevista a les persones candidates,
puntuant les preguntes sobre 5 punts i ponderant un 30%, i la valoració curricular també
sobre 5 punts i ponderant un 70%, amb l’acord unànime de tots els membres del
tribunal, ha estat el següent:
ENTREVISTA
Preguntes (30%)
Currículum (70%)

236F
2,50
1,50

Total

1,80

Identificador Final NIF
823Y
051R
3,75
4,75
4,50
4,50
4,28

4,58

Pel que fa a la valoració de mèrits, el resultat de valorar l’experiència acreditada així
com la formació rebuda, és el següent:
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MÈRITS

Identificador Final NIF
236F
823Y
051R

Experiència
Formació

0,18
2,75

0,28
0,80

1,19
1,10

Total

2,93

1,08

2,29

En base a aquestes puntuacions de la fase de concurs, el resultat final del procés
afegint la puntuació obtinguda a la fase d’oposició, queda de la següent manera:

Prova
Entrevista
Mèrits

Identificador Final NIF
236F
823Y
051R
22,7
21,3
20,7
1,80
4,28
4,58
2,93
1,08
2,29
27,40

26,69

27,53

Per tant, amb les puntuacions obtingudes, es constitueix una borsa de treball
d’arquitectes ordenada a partir de la puntuació més elevada:
Ordre
1
2
3

Aspirant
051R
236F
823Y

Puntuació
27,53
27,40
26,69

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà
d’interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde, en el termini d’un mes a comptar des
del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos

Collbató, a la data de la signatura electrònica
Miquel Solà Navarro
Alcalde

