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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 

PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT D’ARQUITECTES DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, PER A COBRIR POSSIBLES 

NECESSITATS DE SUPORT O SUBSTITUCIONS PER BAIXES, VACANCES I ALTRES 

INCIDÈNCIES. 

 

 

A Sant Vicenç de Castellet, essent les nou hores del dia 11 de febrer de 2022, es reuneixen a 

l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del Concurs oposició lliure per a la constitució 

d’una borsa d’interinitat d’arquitectes, per a cobrir possibles necessitats de suport o substitucions 

per baixes, vacances i altres incidències del personal de la Unitat tècnica de Serveis Tècnics, de 

l’Àrea de Territori i Desenvolupament, de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la finalitat 

de constituir el Tribunal, i procedir a l’acreditació de les persones aspirants i a la realització de les 

proves especifiques, segons es fa constar a les bases especifiques reguladores del procés de 

selecció. 

 

D’acord amb les bases específiques i la convocatòria del concurs oposició lliure, aprovades per 

acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 20/10/2021 i publicades al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona de data 03/11/21 i a la web municipal i amb el Decret de l’Alcaldia 

Presidència dictat a l’efecte, el Tribunal qualificador està integrat per les següents persones: 

 

 

President: 

Sr. MANEL MARTÍNEZ i MIRA, secretari de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 

 

Vocals: 

Sr. JUAN CARLOS GARCIA i MUELAS, arquitecte de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 

Sra. MERITXELL LEÓN i JIMÉNEZ, enginyera de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 

Sr. JAUME CORIS i VERAY, designat per l’Escola d’Administració Pública. 

 

Secretària: 

Sra. DOLORS GARCIA i ARJONA, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Vicenç 

de Castellet. 

 

Tenint en compte que s’aconsegueix el quòrum suficient, en aquest acte es dóna per constituït 

formalment el Tribunal qualificador del concurs oposició lliure. 

 

Cal fer constar que per Decret de l’Alcaldia Presidència dictat en data 03/01/2022 es va aprovar el 

llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició lliure, amb un total 

de nou (9) persones aspirants admeses. 
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D’acord amb les bases especifiques reguladores del procés selectiu, la prova consistirà en un 

exercici teòric-pràctic que consta de dues parts, que el tribunal ha decidit que tinguin el contingut 

següent: 

 

Part a) Prova tipus test amb una bateria de trenta preguntes sobre el contingut del temari, que 

serà puntuada de 0 a 10 punts. Les preguntes tenen quatre possibles respostes, només una de 

les quals serà correcta, i es puntuarà de la manera següent: 

. les preguntes contestades correctament sumaran 0,3333 punts 

. les preguntes contestades erròniament restaran 0,1000 punts 

. les preguntes deixades en blanc no puntuaran 

 

Part b) Consistirà en resoldre un supòsit pràctic, que serà puntuat de 0 a 10 punts. 

 

Segons les bases especifiques reguladores del procés selectiu, ambdues parts de la prova són 

eliminatòries, pel que no es corregirà la part b) de les persones aspirants que no hagin obtingut 

una nota mínima de cinc punts a la part a). 

 

Tenint en compte que totes les persones aspirants acrediten el compliment dels coneixement del 

nivell C1 de llengua catalana, no caldrà dur a terme la prova de coneixements de català. 

 

El tribunal qualificador decideix que durà a terme l’entrevista personal, segons estableixen les 

bases reguladores. 

 

Per tant, acte seguit el tribunal passa a dur a terme l’acreditació de les persones aspirants i el 

desenvolupament de la prova teòric-pràctica. 

 

 

I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta, 

per duplicat exemplar, en prova de conformitat. 

 

 

 

 

Manel Martínez i Mira                          Juan Carlos Garcia i Muelas    Meritxell León i Jiménez 

 

 

 

 

Jaume Coris i Veray                  Dolors Garcia i Arjona 

 

Sant Vicenç de Castellet, 11 de febrer de 2022 


