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PROCÉS SELECTIU 

 

Borsa de Treball Arquitecte/a 

 

ACTA  DEL TRIBUNAL 

 
Dades de l’acte 

Lloc  Casa de Cultura Agustí Sardà 
data 20 de juliol de 2021 
Hora d’inici 08:30 
Hora acabament 12:30 
 

Procés selectiu 

Núm. Exp. 5550/2021 
Plaça Arquitecte/a 
Grup A1 
Sistema Concurs de mèrits 
Convocatòria  Decret d’Alcaldia núm. 2021-1281, de 25 de maig de 2021 
 
Tribunal 
 
Presidenta Elena Pijoan Ferrando 

 Secretària Janina Castellnou Rovira 
 Vocal representant de l’Administració local Josep Frederic Pérez Pastor 
Vocal EAPC Josep González Escoda 
Vocal EAPC M. Àngels Armengol Armengol 

  
A Mont-roig del Camp, avui dia 20 de juliol de 2021, es reuneix i es constitueix el 
Tribunal nomenat per realitzar la fase de concurs de mèrits i capacitats, consistent en 
valoració d’experiència professional, formació i perfeccionament, titulacions 
acadèmiques i entrevista dels aspirants del procés selectiu de la borsa de treball 
d’arquitecte/a. 
 
El tribunal valora els mèrits dels aspirants basant-se en la documentació presentada i 
entrevista d'acord amb els barems que s'indiquen a les Bases, que aquí s’especifiquen:  
 
9. FASE DE CONCURS.  
 
9.1. Els mèrits i capacitats dels/de les candidats/tes per ocupar el lloc convocat es 
valoraran fins a un total de 25 punts.  
Es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants basant-se en la documentació 
presentada i d’acord amb els barems que s’indiquen. No seran valorats els mèrits 
al·legats que no siguin acreditats degudament d’acord amb el que es preveu en 
aquestes bases. Els mèrits es computaran amb referència a la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds (no es computaran els mèrits obtinguts després 
d’aquesta data).  
Els/les aspirants hauran d'aportar la documentació a valorar en la fase de concurs, 
juntament amb les certificacions i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats. 
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9.1.1. Experiència professional: Tasques i funcions desenvolupades. Màxim 10 punts. 
Es valorarà fins a un màxim de 10 punts les tasques i funcions desenvolupades d’acord 
amb l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de les funcions pròpies del lloc 
convocat, tenint en compte en matèria especialitzat/da en planejament urbanístic i obra 
pública.  
- Per experiència professional com a Arquitecte superior en l’àmbit de l’Administració 
Pública, Grup A1, desenvolupant tasques de caire tècnic especialitzat en planejament 
urbanístic i obra pública: 1 punt per cada any de servei. 
- Per experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom, 
professional lliure desenvolupant treballs com a Arquitecte/a especialitzat en 
planejament urbanístic i obra pública: 0,90 punts per any treballat.  
Aquests mèrits s’acreditaran mitjançant un certificat emès per l’òrgan competent en la 
funció pública on s’hagin prestat els serveis amb indicació de destinació de funcions i els 
períodes de desenvolupament efectiu de cada una d’elles.  
També s’acreditarà pel col·legi professional corresponent, o en el seu cas, mitjançant 
contractes de treball i documentació acreditativa que demostri l’experiència amb les 
tasques requerides del lloc de treball.  
 
9.1.2. Formació i perfeccionament. Màxim 5 punts.  
Els cursos, jornades i seminaris de formació amb certificat d'aprofitament i/o assistència, 
directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es puntuen segons l'escala 
següent: 

Cursos Puntuació 

Curs de menys de 10 hores 0,10 punts 

Curs de 10 a 30 hores 0,25 punts 

Curs de més de 31 hores i fins a 70 hores 0,50 punts 

Per cada curs de més de 71 0,75 punts 

 
 
9.1.3, Titulacions acadèmiques. Màxim 3 punts  
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per a l'exercici del lloc a 
proveir, diferents de les exigides per a l'accés al grup corresponent, es valoren fins a 3 
punts. 
 - Doctorat ...................... 3 punts 
 - Màster ......................... 2 punts 
 - Post-grau:..................... 1 punts  
A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reconegudes pel Ministeri 
d'Educació amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.  
 
9.1.4. Entrevista. Màxim 7 punts.  
Aquesta entrevista versarà sobre els aspectes curriculars tenint en compte el sistema de 
comprovació i valoració dels mèrits i capacitats, establerts a la convocatòria i al·legats 
pels aspirants, que siguin adients per desenvolupar el lloc de treball convocat, i, en 
conseqüència, per determinar la major adequació de la persona al lloc de treball. 
Aquesta entrevista es qualificarà de 0 a 7 punts. 
 
 
 
La Sra. Virgínia Ruana **** va presentar ahir dia 19 de juliol, mitjançant instància a la 
seu electrònica d’aquest Ajuntament, documentació nova que el Tribunal no accepta per 
estar fora de termini. 
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La Sra. Marta Monlleó **** demana, per estar confinada a casa per estar en contacte 
amb un positiu per Covid-19, si fos possible fer l’entrevista de manera telemàtica, a lo 
qual el Tribunal accedeix. 
 
Aspirants presentats 
 

NUM DNI NOM i COGNOM 

1 4800***** JESSICA CANALES **** 

2 4345***** MARTA GARCIA **** 

3 3990***** VÍCTOR LACHETA **** 

4 3973***** JOSEP MARIA MILÀ **** 

5 4799***** MARTA MONLLEÓ **** 

6 4785***** VIRGINIA RUANA **** 

7 3990***** SÒNIA TENA **** 

8 5448***** ARNAU VILÀ **** 

 
Les qualificacions finals i l’ordre dels candidats que han superat el procés és el 
següent: 
 

NUM DNI NOM i COGNOM 
EXP. 

PROF. 
FORMACIÓ TITUL. ENTREVISTA TOTAL 

1 3990***** SÒNIA TENA **** 9,12 4,9 3 4,25 21,27 

2 3973***** JOSEP MARIA MILÀ **** 10 0,5 0 5,5 16,00 

3 4345***** MARTA GARCIA  **** 2,7 2,85 0 2,5 8,05 

4 4799***** MARTA MONLLEÓ **** 0 0,5 2,75 0 3,25 

5 5448***** ARNAU VILÀ **** 1,35 0 0 1,5 2,85 

6 3990***** VÍCTOR LACHETA **** 1,35 0 0 0 1,35 

7 4785***** VIRGINIA RUANA **** 0 0,5 0 0,5 1,00 

8 4800***** JESSICA CANALES **** 0 0 0 0,25 0,25 

 
El tribunal proposa que els aspirants que han superat el procés selectiu formin part de la 
borsa de treball segons la puntuació relacionada anteriorment. 
 
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signo jo com a Presidenta del Tribunal, 
que certifico, en la data i lloc consignada a l’encapçalament.  
 
 
La Presidenta     Secretària 
Elena Pijoan Ferrando    Janina Castellnou Rovira 
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Vocals 
Josep Frederic Pérez Pastor    Josep González Escoda 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
M. Àngels Armengol Armengol 
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