ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR

ACTA DE LA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCEDIMENT DE
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTES DE L’AJUNTAMENT DE
MAÓ
SESSIÓ NÚM: 1
Dia: 8 de març de 2017
Hora: Inici 9,00h Fi 15,00h
Lloc: Seu SILME (C/ Borja Moll, 51 – Maó)
TRIBUNAL QUALIFICADOR:
PRESIDENT: Carlos Seguí Puntas
VOCALS:
Xavier Tolós Petrus
Ángeles Hernández Gómez
SECRETARI: Raúl Bassa Florit
(Sense vot)
En cas d’absència del president actuarà com a tal el Sr. Xavier Tolós Petrus i en cas d’absència
del secretari aquest serà substituït per Anna Morro Arguimbau.
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
PRESIDENT: Carlos Seguí Puntas
VOCALS:
Xavier Tolós Petrus
Ángeles Hernández Gómez
SECRETARI: Raúl Bassa Florit
(Sense vot)
Es reuneixen les persones abans esmentades per constituir-se com a tribunal qualificador del
procés selectiu de persones candidates per formar part d’una borsa de treball, d’arquitecte/a
municipal, places enquadrades en el grup de classificació professional A1, per a possibles
nomenaments en qualitat de personal funcionari interí d’acord amb les bases específiques
aprovades (BOIB núm. 10 de 24/01/2017).
Es dóna compte de les esmentades bases, així com de la Resolució de 24 de febrer de 2017,
pel qual es resol, entre d’altres, el llistat definitiu d’aspirants admesos al procediment, que
són els següents:
53121731B
47271733V
41505575M
38120788J
21681445N
41505472V
47869808T
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X8014544X
75813269W
Es dóna compte que els aspirants 38120788J, X8014544X, 75813269W no acrediten estar en
possessió del certificat B2 de coneixements de llengua catalana i queden pendents de
superar l’exercici sobre coneixements de la llengua catalana adequat al nivell exigit a les
bases, tal i com estableix el punt 2.g) de les bases.
A les 9,05h s’inicia la prova de coneixements de llengua catalana, a la qual només s’hi
presenten els aspirants 38120788J, X8014544X, realitzant-se l’examen preparat pel Sr.
Bartomeu Pons Pons, assessor lingüístic de l’ajuntament.
A les 9,45h es dóna per finalitzada aquesta prova i el Sr. Bartomeu Pons Pons procedeix a la
seva correcció, sent el resultat:
38120788J – 6,50 punts
X8014544X – 2,50 punts.
Per tant 75813269W i X8014544X queden exclosos per no haver acreditat el requisit establert
en l’aparat g) de la base segona, referida a coneixements de llengua catalana.
A les 11,15h s’inicia la prova d’oposició consistent en 3 exercicis pràctics, a la que només s’hi
presenten els aspirants 47271733V, 21681445N i 41505472V, i es determina que la seva
durada serà de dues hores.
A les 11,30h l’aspirant 216681445N decideix abandonar la prova i per tant renuncia a formar
part de la borsa de treball.
Sent les 13,30h els membres del tribunal donen la prova per acabada.
Prèviament a l’inici del procés selectiu, els membres del tribunal acorden per unanimitat
establir els següents criteris i aclariments, necessaris per l’aplicació del barem de mèrits
convenientment acreditats pels aspirants admesos:
Només es valoraran el mèrits dels candidats que superin la prova pràctica.
Estudis de llengua estrangera (anglès) : Els aspirants que acreditin estar en possessió de títols
que acreditin un nivell de coneixement d’anglès com ara B1, B2, C1, etc. es consideraran com
assistència a cursos, seminaris o jornades de matèries relacionades amb el lloc de treball
sense còmput d’hores i es valoraran amb 0,5 punts.
Una vegada gaudida la puntuació màxima, no es valoraran més mèrits en cada apartat.
Els documents que es presentin per tal d’acreditar l’experiència professional i/o formació que
estiguin en llengües estrangeres no es valoraran.
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Posteriorment es dóna inici al procés de revisió i valoració de la prova pràctica de cadascun
dels aspirants sent el resultat següent:
DNI
47271733V
41505472V

PROVA PRÀCTICA
Cas 1 Cas 2 Cas 3
5,00
5,50
5,00
9,00
6,00
7,00

TOTAL
5,17
7,33

A continuació es va procedir a la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment
pels aspirants, conforme les criteris establerts a la base setena FASE DE CONCURS de les
bases del procediment.
Després de la valoració de la totalitat dels mèrits, resulta el següent:

DNI
47271733V
41505472V

VALORACIÓ MÈRITS
FORMACIÓ
b1
b2
b3
b4
0,25 0,014
1,22
0,50 * 0,098

EXPERIÈNICA
a1
a2
a3
3,475

b5
0,50
0,50

b6
1,00

TOTAL
1,764
5,793

* S’ha valorat amb 0,25 punts el títol de post-grau presentat atès que no s’han acreditat les hores d’estudi.

Acabat el procés de valoració, els membres del tribunal estableixen el següent llistat
provisional d’aspirants en ordre de preferència:
DNI
41505472V
47271733V

RESULTAT FINAL
MÈRITS
PRÀCTIC
5,793
7,333
1,764
5,167

TOTAL
13,126
6,931

No havent més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari d’aquest tribunal, estenc segell i signo aquesta acta, que després signen els
membres del tribunal donant la seva conformitat.
Raúl Bassa Florit
Secretari del tribunal
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