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Resultats de la valoració del projecte i de la valoració dels mèrits dels dos 
candidats del procés de provisió de lloc de treball de cap jurídic de l’àrea de 
Territori i Sostenibilitat.

Mitjançant aquest anunci es fan públics els resultats de la valoració del projecte i de la 
valoració dels mèrits dels dos candidats del procés de provisió de lloc de treball de cap 
jurídic de l’àrea de Territori i Sostenibilitat.

Pel que fa a la valoració del projecte, el resultat és el següent:

Candidat 3395****X, coneixement de l’àmbit de territori i sostenibilitat a 
l’Administració local: 1,75 punts; capacitat analítica i de problemàtiques que 
poden presentar la tramitació dels procediments i la coordinació de l’activitat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 1 punt; elaboració d’una bona proposta 
organitzativa del suport jurídic, 1,75 punts; elaboració d’una bona proposta 
organitzativa dels circuits administratius en la tramitació dels expedients de 
territori i sostenibilitat, 1,75 punts; habilitats de comunicació, síntesi i visió 
estratègica de la proposta, 1 punt; defensa i exposició oral del projecte, 2,5 
punts. Puntuació total: 9,75 punts.

Candidat 3476****E, coneixement de l’àmbit de territori i sostenibilitat a 
l’Administració local: 1,75 punts; capacitat analítica i de problemàtiques que 
poden presentar la tramitació dels procediments i la coordinació de l’activitat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 0,5 punts; elaboració d’una bona proposta 
organitzativa del suport jurídic, 0,50 punts; elaboració d’una bona proposta 
organitzativa dels circuits administratius en la tramitació dels expedients de 
territori i sostenibilitat, 1 punts; habilitats de comunicació, síntesi i visió 
estratègica de la proposta, 0,7 punts; defensa i exposició oral del projecte, 1,5 
punts. Puntuació total: 5,95 punts.

Pel que fa a la valoració dels mèrits, el resultat és el següent:

Candidat 3395****X:

- Experiència en llocs similars: 6 punts; titulacions que tinguin relació amb el 
lloc de treball: 0,7 punts; cursos de formació:2,35 punts; antiguitat: 4 punts. 
Total: 13,05 punts.

Candidat 3476****E:

- Experiència en llocs similars: 0,8 punts; titulacions que tinguin relació amb el 
lloc de treball: 0,7 punts; cursos de formació: 1,30 punts; antiguitat: 4 punts. 
Total: 6,8 punts.
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De la suma de la valoració del projecte i de la valoració dels mèrits, s’obté el resultat 
següent:

Candidat 3395****X: 22,8 punts

Candidat 3476****E: 12,75 punts.

Atès el caràcter potestatiu de l’entrevista, tal i com es disposa a la base vuitena de les 
que regulen aquesta provisió, els membres de la junta de mèrits van acordar per 
unanimitat que no es fes.

D’acord amb aquest resultat, la Junta de mèrits va proposar a la persona amb DNI 
3395****X per a proveir el lloc de treball de cap jurídic de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.

Document signat electrònicament pel secretari de la Junta de mèrits d’aquest procés 
selectiu 
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