IDENTIFICADORS

DOCUMENT
EDICTE, BAN (TD08-012): EDI_Resultat fase oposició procés
arquitectes tecnics_15032022 (versión 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: RFN7X-48O2B-31HTB
Data d'emissió: 17 de Març de 2022 a les 6:13:23
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alcalde de l'Ajuntament de Collbató. Signat 16/03/2022 09:31

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17011934 RFN7X-48O2B-31HTB CB5785FF37594298167D1FFE1AC54945BA9C2268) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

E D I C T E

A la sala número 5 del Casal de Cultura de Collbató, sent les 9:30 hores del dia 14 de
març de 2022, es reuneixen el Sr. Jordi Esteban Español, el Sr. Sergi Marin Ventura, i
el Sr. Daniel Charles Quintanilla, com a membres del tribunal qualificador del procés
selectiu per constituir una borsa de treball d’arquitectes tècnics, actuant com a secretari
el Sr. Daniel Charles Quintanilla. També està present el Sr. Albert Barberà Parramon,
com assessor especialista en la matèria, amb veu però sense vot. Els membres del
tribunal declaren no concórrer en cap de les causes d’abstenció o recusació.
Per la present jornada està establerta la realització de la prova teòrico-pràctica, la
correcció de la mateixa, i la realització de les entrevistes a les persones que superin la
prova amb el mínim establert a les bases.
La prova teòrico-pràctica consta de tres exercicis obligatoris, cada un d’ells valorat amb
10, 5 i 5 punts respectivament, que corresponen a un total de 20 punts, i que
posteriorment es puntuaran proporcionalment als 40 punts que establien les bases de la
convocatòria. Tal com indiquen les mateixes bases, hi ha una puntuació mínima de 20
punts per superar aquesta primera fase d’oposició, que serien 10 punts sobre 20 en
base a l’exercici plantejat a les persones aspirants.
Totes les persones admeses al procés es presenten a la prova, i la realització dels tres
exercicis s’inicia a les 10 hores amb una durada de 90 minuts.
Una vegada finalitzat el temps per la realització de la prova, es fa la correcció, i el detall
de puntuació de cada una de les aspirants per cada pregunta és el següent:
Pregunta
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Total sobre 20
Total sobre 40

Identificador Final NIF
929N
103V
296R
7,5
6
6,25
4,25
3,75
0,25
4,55
4,05
3,55
16,3
13,8
10,05
32,6
27,6
20,1
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Segons la puntuació obtinguda, les tres persones aspirants assoleixen la puntuació
mínima de 20 punts sobre 40, i tot seguit es realitzen les entrevistes a totes elles
seguint l’ordre de presentació de candidatures.
Els resultats de les entrevistes realitzades es publicaran amb els resultats de la fase de
concurs, juntament amb els mèrits que presentin les persones aspirants, que
disposaran de cinc dies hàbils per fer-ho a partir del dia següent de la publicació
d’aquest anunci al tauler electrònic d’edictes.
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
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