ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D’ENGINYER/A TÈCNIC/A DE
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Lloc: Ajuntament de Palafrugell (c/Cervantes, 16)
Data (hora d’inici i hora de fi): 24 d’abril de 2019 a les 8:30h a 10:40h
Assumpte: Constitució del tribunal, realització les proves de coneixements teòrics i
pràctics, valoració de mèrits i entrevista personal.
Assistents:
PRESIDENT: senyor JORDI FONT BEL, Coordinador de l’àmbit de Territori i Espai
Públic de l’Ajuntament de Palafrugell
SECRETÀRIA: senyora SILVIA ESTEVA LLENAS Tècnica Superior de Recursos
Humans de l'Ajuntament de Palafrugell.
VOCALS:
- Senyor JOAQUIM GARCIA BALDA, Cap de l’Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Palafrugell.
- Senyor SANTIAGO PERALTA CABRERA Enginyer Tècnic d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Palafrugell.
- Senyor JORDI COLLEL GÜELL en representació de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
- Senyor MIQUEL CARBONELL MALÉ, expert designat pel Col·legi d’Enginyers
Tècnics de Girona.
Un cop reunits i havent acceptat els seus càrrecs respectius en aquest tribunal, la
senyora presidenta declara vàlidament constituït aquest òrgan de selecció.
1.- Aspirants admesos: Els aspirants admesos al procés selectiu, d’acord amb la
Resolució de l’Alcaldia número 2019/794, de 12 d’abril de 2019, són els següents:
DNI
41602379W
40337659Y
40358860R
40515758Q
46347364H
40514659K
41528873G
40594962P
En la mateixa Resolució d’Alcaldia es declaren tots els aspirants exempts de la
realització de la prova d’acreditació de coneixements orals i escrits de la llengua
catalana, nivell C, als/les aspirants admesos, a excepció de:
DNI
40358860R
40515758Q
40594962P

JORDI FONT BEL-40290196S
SANTIAGO PERALTA CABRERA-40507001E

MIQUEL CARBONELL MALÉ-77960643G

JOAQUIM GARCIA BALDA-40527281Q

JORDI COLLELL GÜELL-46672067F

SÍLVIA ESTEVA LLENAS-40521346S

2.- Fase de realització de les proves
1er exercici. Prova de coneixements teòrics
Des de l’àrea d’Urbanisme, en relació al temari, s’elabora una proposta de prova
teòrica de la qual el tribunal estableix les 4 preguntes curtes que en formaran part. Hi
ha un sol model de la prova.
La prova es puntuarà entre 0 i 20 punts, superant la prova aquells aspirants que
obtinguin una puntuació igual o superior a 10 punts.

A les 9:00h hores es fa la crida dels aspirants, assistint el següent:
DNI
41602379W
Atès que només s’ha presentat una persona aspirant, no procedeix establir cap
procediment per tal de garantir l’anonimat.
Repartides les proves, s’atorga un termini de 1h i 30 min. per realitzar la prova.
Un cop finalitzat, es cita l’aspirant a les 10:35h d’avui per conèixer els resultats de la
correcció de la prova teòrica.
El tribunal, un cop corregides les proves teòriques, els resultats són els següents:
ASPIRANT
DNI
41602379W

PUNTUACIÓ
7,00

L’aspirant no ha superat la prova teòrica.

3. Resultat del procés selectiu
Vist que l’únic aspirant que ha assistit a la convocatòria de les proves del procés
selectiu per a la constitució de la borsa de treball temporal d’enginyers tècnics, no ha
superat la prova teòrica, que era eliminatòria, el tribunal proposa declarar el procés
selectiu desert.
Un cop finalitzat el procés selectiu s’estén aquesta acta, que una vegada llegida és
aprovada per tots els assistents, a continuació el senyor President dóna per finalitzat
aquest acte. En dono fe.
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