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ACTA DE RESULTATS 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 onze hores i quaranta-cinc minuts del dia 11 de febrer de 

2022, es tornen a reunir membres 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, amb 

la finalitat de valorar la prova teòric-pràctica, valoració de mèrits i entrevista personal, segons es fa 

constar a les bases especifiques reguladores del procés de selecció. 

 

El tribunal fa constar que en la fase d’acreditació s’ha personat una única persona aspirant, que és 

la que ha desenvolupat les proves selectives, que s’han esdevingut sense incidències. 

  

Abans d’iniciar la fase de correcció, el tribunal ha consensuat els ítems que serviran de base per a 

la correcció de la part b), segons obra en l’expedient. 

 

Un cop corregida la prova, feta la valoració de mèrits i realitzada l’entrevista personal, els resultats 

obtinguts són els que es relacionen a continuació: 

 

REG. ENTRADA DNI Part a) Part b) 
FASE 

OPOSICIÓ 
FASE 

CONCURS 
ENTREVISTA 
PERSONAL 

TOTAL 
PUNTS 

E2021012459 1280T 6,47 8,50 14,97   1,75 1,00 17,72 

 

En conseqüència, el tribunal qualificador proposa a l’Alcaldia Presidència la constitució de la borsa 

d’interinitat d’arquitectes, que estarà formada per l’aspirant 1280T, si després de l’exposició 

pública d’aquesta acta no s’haguessin presentat al·legacions. 

 

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

per duplicat exemplar, en prova de conformitat. 

 
Contra aquesta acta es pot interposar, en virtut de l’article 121 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú 

de les Administracions Públiques, en concordança amb les Bases específiques reguladores del concurs oposició, un 

recurs d’alçada contra la decisió del Tribunal qualificador, com a Òrgan que elevarà a l’Alcaldia Presidència la proposta 

de constitució de la borsa d’interinitat d’arquitectes. 

 

 

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 


