
 

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

A les Borges Blanques, essent les 9:15 hores del dia 18 de desembre de 2018, 
es reuneix 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, grup A-1, 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 Lídia Cabrero Abad, secretària interventora de l’Ajuntament d’Alfarràs

Vocal Ester Ros Baró, arquitecta, designada per l’EAPC

Vocal Carles Guerrero Sala, arquitecte, designat per la demarcació de Lleida del 
Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

Vocal Carme Masbernat Lamarca, arquitecta, 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 segon exercici de la prova de coneixements teòrics de 
la fase d’oposició.

2.- Realització del tercer exercici de caràcter pràctic de la fase d’oposició.

3.- Valoració dels mèrits de la fase de concurs.

Desenvolupament de la sessió:

La presidenta obre la sessió, a les 9:15 hores i declara obert el procés selectiu

1.-  REALITZACIÓ  DEL  SEGON  EXERCICI  DE  LA  PROVA  DE 
CONEIXEMENTS TEÒRICS DE LA FASE D’OPOSICIÓ.

Es dona compte de la identitat de l’aspirant que ha superat la primera prova de 
caràcter eliminatori,  realitzada el dia 4 de desembre de 2018 i que ha estat 
convocat  en  el  dia  d’avui  per  a  la  realització  de  la  segona  prova  de 
coneixements:

Aspirants  que  han  aprovat  el  primer  exercici  tipus  test  de  la  prova  de 
coneixements generals i específics: 

 



 

Aspirant Puntuació obtinguda
Lluis Guasch Fort          40859867-E 5,00 punts

El Tribunal comprova la identitat de l’aspirant i es disposa l’inici de la celebració 
del segon exercici de coneixements teòrics, de caràcter obligatori i eliminatori,  
consistent  en  el  desenvolupament  per  escrit,  en  un  temps  màxim de  dues 
hores, 2 temes a triar per la persona aspirant d’entre 4 extrets per sorteig del 
temari específic (Annex I) del procés selectiu. 

El Tribunal, d’acord amb el que disposa la base vuitena de les bases d’aquest 
procés selectiu,  ha  agrupat  els  temes específics de  l’Annex I  en dos blocs 
diferenciats, de la següent manera:

- Bloc A: Temes del 20 al 36, temes del 37 al 53 i temes de 87 al 90.
- Bloc B: Temes del 54 al 67 i temes del 68 al 86

En presència  de  l’aspirant,  el  Tribunal  procedeix  a  introduir  dins  una bossa 
opaca amb dos compartiment, les boles corresponents a cada bloc de temaris i  
demana a l’aspirant que n’extregui dues de cada bloc.

L’aspirant extreu dues boles de cada bloc i en resulten els següents temes:
- Bloc A: 

o Tema  30.-  Formulació i tramitació de les figures de planejament 
urbanístic

o Tema  35.-  El  certificat  d’aprofitament  urbanístic.  Contingut  i 
procediment.

- Bloc B: 
o Tema  56.-   Les  parcel·lacions  urbanístiques.  La  llicència  de 

parcel.lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel.les.
o Tema 64.-  El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de 

protecció enfront al soroll. CTE DB HR.

Una vegada finalitzat l’exercici, el Tribunal recull la prova teòrica i es constata 
que l’aspirant Lluis Guasch Fort, amb DNI núm. 40859867-E, ha desenvolupat 
els següents temes:

- Bloc A: Tema 35
- Bloc B: Tema 56

La puntuació global d’aquesta prova teòrica serà el resultat de la valoració dels 
dos exercici de què es compon essent necessari obtenir un mínim de 5 punts 
sobre 10 en cadascun dels exercicis per superar el conjunt de la prova.

El Tribunal procedeix a valorar l’exercici, tenint en compte els coneixements, la 
claredat  conceptual,  la  capacitat  de  síntesi  i  la  presentació  i  estructura  de 
l’exercici, amb el següent resultat obtingut:

 



 

Aspirant: Lluis Guasch Fort Puntuació 
obtinguda

Tema  35.-  El  certificat  d’aprofitament  urbanístic.  Contingut  i 
procediment.

8,00 punts

Tema  56.-  Les  parcel·lacions  urbanístiques.  La  llicència  de 
parcel.lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel.les.

6,00 punts

Puntuació  total  obtinguda  segon  exercici  de  coneixements 
teòrics

14,00 punts

Vist  el  resultat  obtingut,  en  resulta  que  l’aspirant  Sr.  Lluis  Guasch  Fort  ha 
superat  el  segon  exercici  de  caràcter  teòric,  de  la  prova  de  coneixements 
generals i específics i pot procedir a la realització del tercer exercici de caràcter  
pràctic, que tindrà lloc seguidament.

2.- REALITZACIÓ DEL TERCER EXERCICI  DE CARÀCTER PRÀCTIC, DE 
LA FASE D’OPOSICIÓ.

Aquesta  prova,  que  té  caràcter  obligatori  i  eliminatori,  consisteix  en  la 
realització,  per  escrit,  d’un  exercici  de  caràcter  pràctic,  a  escollir  entre  dos 
proposats pel tribunal i relacionat directament amb les funcions pròpies de la 
plaça a proveir.

El Tribunal fa lliurament a l’aspirant, de dos supòsits de caràcter pràctic, dels 
quals n’haurà d’escollir un per desenvolupar.

L’aspirant disposa d’un temps de dues hores per desenvolupar la prova.

Finalitzat el  temps de realització de la prova, el  Tribunal recull  l’exercici  i  es 
constata  que  l’aspirant  Lluis  Guasch  Fort,  amb  DNI  núm.  40859867-E,  ha 
desenvolupat el primer supòsit de caràcter pràctic.

Aquesta prova es puntuarà amb un màxim de 10 punts, havent d’obtenir un 
mínim de 5 punts per superar-la.

El Tribunal procedeix a valorar l’exercici de caràcter pràctic, tenint en compte la 
capacitat  de raonament i  la sistemàtica en el  plantejament,  amb el  següent 
resultat obtingut 

Aspirant: Lluis Guasch Fort Puntuació 
obtinguda

Supòsit pràctic PRIMER 9,00 punts
Puntuació total obtinguda tercer exercici de caràcter pràctic 9,00 punts

A la vista del resultat obtingut en resulta que l’aspirant Sr. Lluis Guasch Fort ha  
superat  el  tercer  exercici  de  caràcter  pràctic,  de  la  prova  de  coneixements 
generals i específics.

 



 

Un  cop  acabades  i  degudament  qualificades  les  proves  corresponents  al 
primer, segon i tercer exercici, en resulta que el Sr. Lluis Guasch Fort, amb DNI 
núm.  40859867-E ha superat la fase d’oposició,  amb la següent qualificació 
obtinguda:

Aspirant Puntuació 
obtinguda 
1r exercici

Puntuació 
obtinguda 
2n exercici

Puntuació 
obtinguda 
3r exercici

Puntuació total 
obtinguda fase 
d’oposició

Lluis Guasch Fort 5,00 punts 14,00 punts 9,00 punts  28,00 punts 

3.- VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS

Seguidament el Tribunal procedeix a l’examen i valoració dels mèrits al.legats i 
acreditats documentalment per l’aspirant, fins a un màxim de 19 punts, amb la 
següent assignació, d’acord amb el que determinen les bases de selecció:

Mèrits Puntuació obtinguda
A.- Experiència professional 4,88 punts
B.- Formació complementària 1,05 punts
Total puntuació obtinguda fase de concurs 5,93 punts

Resum  de  la  puntuació  obtinguda  per  l’aspirant,  en  les  fases  de  concurs 
oposició: 

Aspirant DNI Puntuació 
obtinguda fase 

d’oposició

Puntuació 
obtinguda fase 

de concurs

Total puntuació 
obtinguda

Lluis Guasch Fort 40859867E 28,00 punts 5,93 punts 33,93 punts

A la vista dels resultats obtinguts i d’acord amb el que disposa la base novena 
de  les  bases  de  selecció,  el  Tribunal  acorda  proposar  a  l’Alcaldia  el 
nomenament,  en  període  de  pràctiques,  com  a  funcionari  de  la  plaça 
d’Arquitecte  de  la  plantilla  de  funcionaris  de  carrera,  integrada  en  l’escala 
d’administració especial, grup A1, de l’Ajuntament de les Borges Blanques al 
Sr. LLUIS GUASCH FORT, amb DNI núm. 40859867-E.

El tribunal acorda que es faci pública aquesta acta a la pàgina web municipal.

I sense que existeixin més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, 
a les 14:25 hores de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Les Borges Blanques, 18 de desembre de 2018

La secretària

Anna Gallart Oró
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