ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA
D’ENGINYER/A TÈCNIC/A, EN RÈGIM D’INTERINITAT, A ADSCRIURE A
L’ÀREA D’URBANISME

Lloc: Ajuntament de Palafrugell (C/ Cervantes, 16)
Data (hora d’inici i hora de fi): 24 de juliol de 2019 de les 8:30h a les 15:00h
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 OLGA AVELLANEDA NOGUERA, tècnica 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.

•

Senyora TERESA COSTA GATIUS,
d’administratició Publica de Catalunya.

•

Senyor JOAN RIBAS XARGAY, expert designat pel Col·legi d’Enginyers
Tècnics de Girona.

membre

designat

per

l’Escola

La senyora TERESA COSTA GATIUS ha estat designada per l’EAPC, en segona
instància per manca de disponibilitat dels dos membres del tribunal seleccionats en
primer lloc.
Un cop reunits i havent acceptat els seus càrrecs respectius en aquest tribunal, el
senyor president 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 2019/1313 de 28 de juny de 2019, són els següents:

DNI
03834643Z
40353665G
40371463T
40374545T
40443852P

40514659K
40515758Q
40520977Z
40528906P
40594962P
41528873G
41550055A
41553199L
43736905J
46347364H
77913645H

En la mateixa Resolució d’Alcaldia es declaren els aspirants exempts de la realització
de la prova d’acreditació de coneixements orals i escrits de la llengua catalana nivell
C, a excepció del següent:
40515758Q

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 4 preguntes curtes. Hi ha un sol model de la
prova.
Aquesta prova té caràcter eliminatori, la puntuació màxima de la prova serà de 20
punts. Caldrà obtenir un mínim de 10 punts per superar-la.
A les 9:00h es fa la crida dels aspirants, assistint els següents:

DNI
40374545T
40443852P
40515758Q
41553199L
46347364H
El tribunal decideix el següent procediment per tal de garantir l’anonimat:
-

Es donarà als aspirants un sobre que conté un paper en blanc.
Els aspirants han d’apuntar el seu nom i cognoms en el paper del sobre i un
número de 4 xifres. Posar el paper dins el sobre i tancar-lo.
El mateix número que escrigui cada aspirant dins el sobre l’anotaran en el seu
exercici teòric.
Els sobres tancats els custodiarà un membre del tribunal.
Els sobres s’obriran un cop corregit l’exercici teòric de tots els aspirants, en el
moment de donar-los el resultat de la prova
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Repartides les proves, s’atorga un termini de 1h i 30 min. per realitzar la prova.
L’aspirant que ha de fer la prova d’acreditació de coneixements orals i escrits de la
llengua catalana la realitza a les 11:00 hores, sent el resultat de la prova el següent:

ASPIRANT
DNI
40515758Q

RESULTAT PROVA
CATALÀ
APTE

Un cop finalitzat, es cita els aspirants a les 12:15h 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
40374545T
40443852P
40515758Q
41553199L
46347364H

PUNTUACIÓ
PROVA TEÒRICA
0,00
14,00
10,00
5,00
2,00

Dos aspirants han superat la prova teòrica i passen a fer la prova pràctica.
2on exercici. Prova pràctica
Des de l’àrea d’Urbanisme s’ha elaborat la prova pràctica consistent en dos casos
pràctics relacionats amb el temari a desenvolupar per escrit.
El tribunal decideix que per la correcció dels exercicis, els aspirants hauran de
defensar oralment la prova pràctica realitzada, durant 30 minuts
Aquesta prova té caràcter eliminatori, la puntuació mínima per superar aquesta fase
és de 20 punts i la màxima de 40 punts.
Repartida la prova, s’atorga un termini d’una hora per plantejar la defensa de la prova
pràctica.
Essent les 13:00 hores, es procedeix a la seva correcció. La puntuació és donarà
sobre un total de 40 punts, per superar la prova caldrà una puntuació igual o superior
a 20 punts. Els resultats de la correcció són els següents:

ASPIRANT
DNI
40443852P
40515758Q

PUNTUACIÓ CAS
PRÀCTIC
30
15
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L’aspirant que ha superat la prova pràctica, passa a la fase de concurs.
En el moment de comunicar el resultat de l’exercici pràctic se cita a l’aspirant que l’ha
superat per realitzar l’entrevista personal, que es durà a terme avui a la següent hora:

DNI
40443852P

HORA
14:30

3.- Fase de concurs

El tribunal du a terme la valoració dels mèrits, d’acord amb els apartats a) i b) de la
Fase de Concurs, establerts a la base Cinquena de les que regeixen el procés selectiu
a) Experiència professional (fins a 16 punts)

40443852P
Experiència en els últims 5 anys en
llocs de treball en administracions
públiques de categoria A2, amb
funcions similars a les que són
objecte de convocatòria.

0,17 punts per cada mes
complet treballat, fins a un
màxim de 10 punts

Experiència en els últims 5 anys en
llocs de treball d’enginyer tècnic,
en l’àmbit privat. No computen els
períodes de compatibilitat amb
treballs en administracions
públiques.

0,10 punts per cada mes
complert treballat, fins a un
màxim de 6 punts

1,02

0,68

TOTAL PUNTUACIÓ EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL

1,70
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b)

Formació (fins a 6 punts)

40443852P
Altres títols acadèmics: per altres
títols acadèmics que tinguin relació
directa amb el lloc de treball
objecte de la convocatòria.
Màsters o postgraus: Màster o
postgrau universitari relacionats
amb les funcions de lloc de treball.

Fins a un màxim de 2,0
punts. 2 punts per cada
màster (entre 60 i 120 crèdits
ETCS o equivalent) i 1 punt
per altres títols de postgrau
(entre 30 i 60 crèdits ETCS o
equivalent).

Assistència a cursos: per
l’assistència a cursos relacionats
amb les funcions assignades al
lloc de treball.

Per cursos, jornades o
sessions d’entre 5 i 20 hores
de durada, 0,10 punts per a
cada un

Haver realitzat altres cursos
relacionats amb les funcions
assignades al lloc de treball, fins a
un màxim de 2,0 punts, d’acord
amb l’escala següent, en els últims
5 anys.

Per cursos, jornades o
sessions d’entre 21 i 45
hores de durada, 0,20 punts
per cada un.

Haver realitzat altres cursos
relacionats amb les funcions
assignades al lloc de treball, fins a
un màxim de 2,0 punts, d’acord
amb l’escala següent:

Per cursos, jornades o
sessions d’entre 46 i 75
hores de durada, 0,30 punts
per cada un.
Per cursos, jornades o
sessions de 76 o més hores
de durada, 0,40 punts per
cada un.

-

0,30

1,80

TOTAL PUNTUACIÓ FORMACIÓ

2,10

PUNTUACIÓ TOTAL

3,80
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c)

Prova d’entrevista per competències (fins a 18 punts)

Un cop finalitzada l’entrevista, a les 14:45 h el tribunal passa a fer la valoració de la
mateixa, sent la puntuació obtinguda la que s’exposa a continuació:

40443852P
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL I
EXPERIÈNCIA I MOTIVACIÓ PER L’OFERTA
Màxim 1 punt, que no computa excepte en situació d’empat de
puntuacions

0,66

APRENENTATGE PERMANENT

1,50

ORIENTACIÓ AL SERVEI I AL CIUTADÀ

2,50

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

2,50

TREBALL EN EQUIP

2,00

VISIÓ GOBAL

1,50

TOTAL PUNTUACIÓ DIRECTA (Sobre 20 punts)

10,00

TOTAL PUNTUACIÓ (Sobre 18 punts)

9,00

4. Resultat del procés selectiu
Un cop sumada la puntuació obtinguda per l’aspirant no eliminat del procés de
selecció, en la fase de realització de les proves i en la fase de valoració de mèrits,
obté la següent puntuació total:

Aspirant
40443852P

Puntuació
prova
teòrica

Puntuació
prova
pràctica

Experiència
professional

Formació

Puntuació
Entrevista

14,00

30,00

1,70

2,10

9,00

PUNTUACIÓ
TOTAL
56,80

Vista la relació dels aspirants, el Tribunal proposa a l’alcaldia, el nomenament com a
funcionari interí fins a convocatòria o amortització de la plaça, a l’aspirant amb DNI
40443852P.
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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.

Maria Teresa Signat digitalment
Costa Gatius per Maria Teresa
Costa Gatius - DNI
- DNI
40516465X (TCAT)
40516465X Data: 2019.07.25
10:18:11 +02'00'
(TCAT)

TCAT P Olga
Montserrat
Avellaneda
Noguera - DNI
38119246N

CPISR-1 C
Santiago
Peralta
Cabrera

Firmado
digitalmente por
RIBAS XARGAY
JOAN - 77999976F
Fecha: 2019.07.25
20:54:40 +02'00'

Firmado digitalmente
por TCAT P Olga
Montserrat Avellaneda
Noguera - DNI
38119246N
Fecha: 2019.07.26
07:38:23 +02'00'

CPISR-1
C Jordi
Font Bel

Digitally signed
by CPISR-1 C
Jordi Font Bel
Date: 2019.07.26
11:13:36 +02'00'

TCAT P
Firmado
por
Joaquim digitalmente
TCAT P Joaquim
Garcia Balda - DNI
Garcia
40527281Q
Balda - DNI Fecha: 2019.07.29
40527281Q 08:05:38 +02'00'

Signat digitalment
per CPISR-1 C
Santiago Peralta
Cabrera
Data: 2019.07.29
08:17:12 +02'00'
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