
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. UNA PLAÇA D’ARQUITECTE/A 
SUPERIOR INTERÍ 
 
 
Vilafranca del Penedès, 30 de març de 2009 

 

 

A les 9 hores del dia esmentat, i a la Casa de la Vila, es constitueix el Tribunal 

Qualificador del concurs de mèrits lliure convocat per a la provisió, amb caràcter de 

personal laboral interí, d’una plaça de Tècnic Superior (grup A 1) arquitecte. Presideix el 

Tribunal la Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament Susana Ramos i Martín, i actuen 

com a vocals Marta Martínez i Marín (arquitecte Cap de Serveis Urbanístics) i Miquel 

Cartró i Boada (representant del Comitè d'Empresa).  Exerceix com a secretari del Tribunal 

el de la corporació,  Francesc Giralt i Fernàndez .  

 

Es constata que s’han admès al concurs un total de 14 persones. Quant al coneixement 

exigit de llengua catalana (nivell C), 12 aspirants (amb la indicació de l’E d’exempts en el 

document o quadre annex) han justificat documentalment tenir el nivell exigit. La resta (2 

aspirants) han estat cridats a una prova de català dirigida pel Servei Local de Català, els 

resultats de la qual el Tribunal valida. Eliezer Zumel ha obtingut la qualificació d’apta, i 

Celina López la de no apta, restant aquesta darrera eliminada del procés selectiu. 

  

El Tribunal valora, d’acord amb la taula continguda en les bases de la convocatòria, els 

mèrits de tots els aspirants admesos, però únicament en la mesura que s’hagin justificat 

documentalment. Quant al criteri de valoració consistent en experiència en la redacció de 

projectes, direccions d’obra i planejament, el tribunal acorda per unanimitat tenir només en 

compte els supòsits justificats documentalment amb certificació del Col·legi d’Arquitectes 

o similar, i no valorar les col·laboracions o participacions; quant a l’experiència en activitat 

similar, s’acorda no computar les pràctiques, beques i convenis de cooperació educativa i, 

respecte dels cursos de formació relacionats amb el lloc, puntuar-los a raó de 0,1 punts per 

cada 100 hores o fracció. 

 

Les puntuacions atorgades, per unanimitat, són les que apareixen reflectides en el quadre 

annexat a aquesta acta. 

 

El Tribunal no considera necessària la celebració d’entrevista. 

 

Per tant, com sia que l’aspirant que en el conjunt del concurs ha assolit la puntuació total 

més alta és Antoni Buades i Vidal (11,45 punts), el Tribunal proposa el seu nomenament 

com a arquitecte (tècnic superior), amb caràcter laboral i temporal interí. 

 

D’acord amb les bases, i segons l’ordre de puntuació, els altres candidats passaran a formar 

part de la borsa de treball per a possibles futurs nomenaments temporals o interins. El 

primer aspirant de la borsa és Robert Ferrando i Cusiné.  

 



I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta que 

signen la presidenta i el secretari del Tribunal; certifico. 

 

 

 

 

 

 La president del Tribunal,    El secretari, 

 

 

 

 

Susana Ramos i Martín    Francesc Giralt i Fernàndez 

  

 

    Els vocals, 


