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Acta de la comissió de valoració per cobrir  en comissió de serveis pel sistema de concurs 

de mèrits amb memoria avaluable, el lloc de treball de CAP DE SERVEI 

D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ URBANÍSTICA  (F20250082). 

 

Acta núm.  9/2022 (valoració lloc de treball  (F20250082) 

 

Al despatx de la cap de departamento de Disciplina Urbanística, segon pis de l’edifici 

Avingudes, essent les 12 h del 9 de setembre de 2022, compareixen els funcionaris que han 

estat designats  per conformar la Comissió de valoració. 

 

Assistents :  

Presidenta: Sra. Antònia Casas Mora. 

Vocal segona -secretària: Sra. Maria dels Àngels Carrió Martínez 

Vocal  tercer:  Sr. Faustino García Marín 

Vocal quarta: Sra. Elvira Salvà Armengod 

 

Ordre del dia  

 

 

 Fase de valoració de la memoria presentada pels aspirants  al lloc de treball.  Sra. 

Mireia Ibáñez Barceló DNI ***0453** i el Sr. Ántoni Sbert Casasayas, DNI 

***7545** d’acord amb el barem establert a les bases de la convocatoria, Decret núm. 

AJT 202210053 de data 03.06.2022 

 

 Valoració dels mèrits al·legats.  

 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

La presidenta obre la sessió i, després de donar a conèixer als dos aspirants presentats, 

demana als assistents si incorren en alguna de les causes d’abstenció conforme a l’article 23 

de la Llei 40/2015 de d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Després de confirmar  els assistents la no incursió en cap de les esmentades causes, es 

procedeix  seguidament, i conforme al barem establert en el decret del Regidor d’Hisenda, 

Innovació i Funció Pública 10053, del 03 de juny de 2022 a la valoració de la documentació 

aportada a la convocatoria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel 

sistema de concurs de mèrits amb memoria avaluable, del lloc de feina F20250082.   

 

Es fa constar que, d’acord amb les bases de la convocatoria la qualificació total del concurs de 

mèrits vindrà determinada per la puntuació resultant de sumar les puntuacions obtingudes en 

cada una de les fases del concurs de mèrits atès el valor atorgat: fase de memòria 40% , fase 

de mèrits generals 60% del valor total.  

 

Segons s’estableix en les bases de la convocatòria, aprovades per decret del regidor 

d’Hisenda, Innovació i Funció Pública núm. 10053 del 03 de juny de 2022, les persones 

candidates, hauran de presentar una memòria sobre les funcions del lloc de treball, en què 

s’inclogui un pla de treball i una descripció de les aportacions que farien en cas d’ocupar-lo.  
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Es valorarà de 0 a 10 punts, sent necessari obtenir 5 punts per considerar-se superada.  

 

Es valorarà especialment la claredat d’idees i la seva coherència, la viabilitat de les propostes 

de millora organitzativa i de millora en la qualitat del servei des de les funcions assignades al 

lloc de feina ofert. 

 

Per poder valorar, adequadament la memòria presentada pels aspirants, i atès l’establert a les 

bases, la Comissió ha sol.licitat a l’òrgan competent el nomenament d’un expert assessor en la 

matèria, el cap de departament de Planejament i Gestió Urbanística, el qual ha emès informe 

el dia 2 d’agost de 2022, arribant a la conclusió que la memoria presentada pel Sr. Sbert no 

pot ser considerada a efectes d‘aquest concurs.  

 

El vocal tercer de la Comissió també ha emès informe sobre les memòries el dia 9 de 

setembre, la puntuació del qual figura al quadre adjunt.  

 

La Comissió de valoració, incorpora al procediment dits informes i emet la següent puntuació.  

(els informes es poden consultar al Servei de Selecció).  

 

 Antoni Sbert Casasayas  Mireia Ibáñez Barceló 

Vocal 1                                           4 punts Vocal 1                                   9 punts 

Vocal 2                                           2 punts Vocal 2                                   9 punts 

Vocal 3                                           5 punts       Vocal 3                                   9 punts    

Vocal 4                                           2 punts  Vocal 4                                   9 punts 

                                       subtotal  13 punts    

                             Mitja total        3,25 punts                        Mitja total        9 punts         

 

 

Segons aquestes valoracions, la puntuació global de la memoria corresponent a la Sra. Ibáñez 

Barceló és de 9 punts i es considera per tant superada la fase de memòria.  

 

En canvi, la memòria corresponent al Sr. Sbert Casasayas, vist que ha obtingut una puntuació 

inferior a 5 punts no pot ser tenguda en compte a efectes d’aquest concurs.  

 

Per tant, no es pot considerar superada la fase de la memòria corresponent al Sr. Sbert. 

 

Seguidament es procedeix a valorar la fase de mèrits generals de la Sra. Ibáñez Barceló   
 
D’acord amb les dades de l’extracte de l’expedient personal de l’aspirant, de la documentació 

aportada, i d’acord amb les bases de la convocatòria, s’arriba a la puntuació provisional que 

s’exposa a continuació :  

 

Participants Experiencia 

profesional 

Cursos  

Formació 

Titulacions 

acadèmiques 

   

català 

Comissió 

serveis 

forçosa/ATF 

   

TOTAL  

       

Ibáñez 

Barceló , 

Mireia 

 

     5,5 punts 

 

   5 punts 

 

2,925 punts 

 

2 punts 

  

15,425 

punts 
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Atesa la puntuació obtinguda,  

 

nom Memòria (40%)     9 punts    3,6 punts 

Mireia Ibáñez Barceló Valoració de mèrits (60%)  15,425 punts    9,25 punts 

                                      TOTAL   12,850 punts 

 

aquesta Comissió proposa a la candidata Sra. Mireia Ibáñez Barceló, DNI ***0453** per 

ocupar provisionalment en comissió de serveis pel sistema de concurs amb memòria 

avaluable, el lloc de treball de cap de servei d’Informació i Atenció Urbanística (F20250082), 

adscrit al Departament de Planejament i Gestió Urbanística, de l’Àrea de Model de Ciutat, 

Habitatge Digne i Sostenibilitat . 

 

I no havent-hi res més a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 14 h del dia abans assenyalat. 

 

*La presidenta                                                           *La secretària 

 

 

Antònia Casas Mora                                                M Àngels Carrió Martínez 

 

*La vocal quarta                                                        *El vocal tercer 

 

 

Elvira Salvá Armengod                                           Faustino Garcia Martín           

           

     

 

 

 

 

 

 
*Es fa constar que el document original està signat per les persones que hi intervenen. 


