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Resultat final del procés per a la provisió definitiva mitjançant el sistema 
de concurs oposició lliure d’una plaça de tècnic/a superior d’administració 
especial, arquitecte, de la plantilla de personal funcionari de Sant Vicenç 
dels Horts i creació borsa de reposició. (BOPB 26/10/2021).

Resultat valoració mèrits

Cognoms i nom DNI
factor a Factor 

b
Factor c Total

 a.1 a.2 c.1 c.2 c.3
MARTINEZ MARTINEZ, YOLANDA ***7320** 0 0 0 0 0 0 0
MORIEL MUÑOZ, FERRAN ***5793** 0 10 0 0,5 0,9 0,3 11,7

Resultat final del procés

Tal i com contemplen les bases, la qualificació final de les persones aspirants que superin el procés 
selectiu, s’obtindrà sumant a les qualificacions obtingudes a la fase d’oposició, les obtingudes a la 
fase de concurs. Per tant, la qualificació final d’aquest procés selectiu és la següent:

Cognoms i nom DNI Part a) Part b) psicotècnic mèrits Total
MORIEL MUÑOZ, FERRAN ***5793** 8,53 14,75 8 11,7 42,98
MARTINEZ MARTINEZ, YOLAN
DA ***7320** 5 14,25 8 0 27,25

El Tribunal qualificador proposa:

Primer. Validar el resultat del còmput de la fase de concurs aportada per la secretària d’aquest tribu
nal.

Segon. Aprovar el resultat final d’aquest procés selectiu segons el quadre anterior i publicar-lo a la pà
gina web municipal i al tauler electrònic.

Tercer. Proposar a l’alcaldia el nomenament com a funcionari en pràctiques durant el termini de quatre 
mesos en la categoria de tècnic superior d’administració especial, arquitecte, enquadrada en el grup 
de classificació A, subgrup A2, al senyor FERRAN MORIEL MUÑOZ.

Quart. Vista la base 11 de les bases reguladores d’aquest procés, requerir a l’aspirant proposat per tal 
que presenti en aquesta Corporació els documents acreditatius de les condicions exigides a les bases 
i dels mèrits al·legats.

Cinquè. Designar a la senyora Aida Cortes Ausió, cap de departament d’Urbanisme, com a tutora del 
període de pràctiques, que haurà d’emetre un informe en el qual haurà de fer constar expressament si 
la persona empleada pública ha superat o no el període de pràctiques i elevar-lo al tribunal qualifica
dor, que emetrà la qualificació final, apte o no apte.

Sisè. Constituir borsa de treball amb les persones que han superat el procés de selecció i no han ob
tingut plaça tal i com recull la base 14 de les bases reguladores.

Sant Vicenç dels Horts, a la data de la signatura electrònica.

4669fdb7-4835-4587-94fe-dccc18fa02cf
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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