
 

ACTA DEL TRIBUNAL DE DESENVOLUPAMENT I QUALIFICACIÓ DE LES 
PROVES DEL  CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER PROVEIR UNA PLAÇA 
D’ARQUITECTE/A  TÈCNIC/A  DE  LA PLANTILLA DE  FUNCIONARIS  DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 

A les Borges Blanques, essent les 9:15 hores del dia 3 de desembre de 2018, i  
havent estat convocats prèviament els membres titulars i suplents, es reuneix, 
en sessió constitutiva, el Tribunal Qualificador del concurs oposició, que ha de 
realitzar les proves, qualificar el seu resultat i seleccionar l’aspirant més idoni/a 
per  proveir,  a  través  de  concurs  oposició  lliure,  una  plaça  d’arquitecte/a 
tècnic/a,  grup  A-2,  escala  d’administració  especial,  en  règim  de  personal 
funcionari de carrera, de la plantilla de personal de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques.

Assistents:

Càrrec Titular

Presidenta Ester Torrent Pellisé, secretària interventora de l’Ajuntament de Puigverd de 
Lleida

Vocal Rosa Maria Huguet Puig, arquitecta tècnica, designada per l’EAPC

Vocal Jaume  Domingo  Gatnau,  arquitecte  tècnic,  designat  pel  Col.legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida

Vocal Jordi Prats Giménez, arquitecte tècnic, designat pel Consell Comarcal de les 
Garrigues

Secretària Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de les Borges Blanques

Ordre del dia:

1.- Realització del primer i segon exercici de la prova de coneixements 
que formen part del concurs-oposició.

Desenvolupament de la sessió:

La presidenta obre la sessió, a les 8:15 hores i declara obert el procés selectiu

1.-  REALITZACIÓ  DEL PRIMER  I  SEGON EXERCICI  DE  LA PROVA DE 
CONEIXEMENTS 

Es dona compte de la identitat dels/les aspirants declarats admesos/es segons 
la  relació  provisional  d’aspirants  admesos  i  exclosos,  aprovada  per  Decret 
d’Alcaldia núm. 274/2018 de 9 de novembre de 2018, elevada a definitiva amb 
data 27 de novembre de 2018:

Aspirants admesos:
Nom i cognoms aspirant DNI Prova de català

Gifré Ricart Real 78095522-B Exempt

Josep Monné Fort 43720413-N Exempt

 



 

Josep Mª Nogué Estradé 47677481-E Exempt

Andreu Vericat Grau 73387735-W Exempt 

Francesc Casals Piera 40899247-A Apte

A les 9:15 hores, el Tribunal fa una crida nominal dels/les aspirants declarats 
admesos/es, amb el següent resultat:

Aspirants DNI
Gifré Ricart Real 78095522-B Present
Josep Monné Fort 43720413-N Absent
Josep Mª Nogué Estradé 47677481-E Absent
Andreu Vericat Grau 73387735-W Present
Francesc Casals Piera 40899247-A Present

Es comprova per part del Tribunal que la identitat de les aspirants presentats a 
les proves, és la que apareix a la relació definitiva d’admesos i exclosos.

L’aspirant Sr. Francesc Casals Piera no disposa de cap document identificatiu, 
acordant el Tribunal que el presenti abans de lliurar el primer exercici.

A continuació s’inicia la fase d’oposició amb la celebració de les dues primeres 
proves de coneixements:
2a prova.- Prova de coneixements, amb tres exercicis:

 Primer exercici: Coneixements teòrics .- Test (10 punts)
 Segon exercici: Coneixements teòrics.- Desenvolupament de temari (5  

    punts)

2.- FASE D’OPOSICIÓ

a) Segona prova: coneixements teòrics

Primer exercici de la segona prova.- Test

El Tribunal fa lliurament a les aspirants presentades de la prova tipus test que 
conté  vint-i-cinc  preguntes  amb  quatre  respostes  alternatives,  més  cinc 
preguntes de reserva.
Les aspirants disposaran d’un temps de 45 minuts per realitzar la prova, essent 
eliminats els aspirants que no aconsegueixin una puntuació mínima de 5 punts.

Finalitzat el temps de realització de primer exercici es dona aquest per acabat i  
havent acreditat la identitat per l'aspirant Sr. Francesc Casals Piera, es recullen 
els exàmens, dels quals, una vegada feta la corresponent revisió en resulta la 
següent puntuació obtinguda:

Resultats de la prova de coneixements generals

 



 

Guifré Ricart Real  Punt/pregunta Punt total
Respostes correctes 7 0,4 2,8
Respostes incorrectes 11 -0,1 -1,1
Respostes en blanc 7 0 0
TOTAL PUNUTACIÓ OBTINGUDA   1,7

Andreu Vericat Grau  Punt/pregunta Punt total
Respostes correctes 10 0,4 4
Respostes incorrectes 11 -0,1 -1,1
Respostes en blanc 4 0 0
TOTAL PUNUTACIÓ OBTINGUDA   2,9

Francesc Casals Piera  Punt/pregunta Punt total
Respostes correctes 13 0,4 5,2
Respostes incorrectes 7 -0,1 -0,7
Respostes en blanc 5 0 0
TOTAL PUNUTACIÓ OBTINGUDA   4,5

Aspirants que han aprovat el primer exercici tipus test: Cap 

Aspirants que no han superat el primer exercici tipus test i queden eliminats del  
procés selectiu:

Aspirant Puntuació obtinguda
Guifré Ricard Real 1,70 punts
Andreu Vericat Grau 2,90 punts
Francesc Casals Piera 4,50 punts

Un cop acabades i degudament qualificades les proves corresponents al primer 
exercici i a la vista dels resultats obtinguts, el tribunal  DECLARA DESERT el 
concurs oposició, per no existir cap aspirant que hagi superat la fase d'oposició.

La presidenta aixeca la sessió, a les 11:45 hores de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta.

Les Borges Blanques, 3 de desembre de 2018

La presidenta   Els/les Vocals

 



 

Ester Torrent Pellisé Rosa Mª Huguet Puig

El vocal Ela vocal

Jaume Domingo Gatnau Jordi Prats Giménez

La secretària

Anna Gallart Oró
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