ACTA DEL TRIBUNAL
La Garriga, el dia vint de desembre de dos mil divuit, es realitzen les entrevistes i la
valoració dels mèrits dels candidats presentats, per a formar part d’una borsa de delineants per a
cobrir temporalment vacants o substitucions del personal de l’Ajuntament de la Garriga. La
respectiva convocatòria es troba publicada en el BOPB de data 09/10/2018 i exposada a la seu
electrònica de l’Ajuntament i a l’e-tauler.
Els membres assistents que integren els membres del tribunal qualificador són els següents:
President: senyor Carles Casellas Ayén, secretari de la Corporació.
Vocals:

Senyor Jordi Carreras Arisa, cap d’àrea de Serveis Territorials.
Senyora Laia Vidal Guardiola, enginyera tècnica.
Senyor Antoni Sánchez Mata, membre designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.

Secretària: senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans.
Un cop obert l’acte, la Presidència declara constituït formalment el tribunal Qualificador, i
disposa que es procedeixi a la realització de les entrevistes personals i valoració dels mèrits dels
aspirants que han estat admesos a la referida convocatòria i que s’han presentat a les crides.
VALORACIÓ DE MÈRITS
La puntuació final segons el barem de mèrits fixat a les bases de la convocatòria, és la següent:

ASPIRANTS

Experiència professional

Formació

Titulacions
acadèmiques

Altres mèrits

Entrevista
personal

Puntuació
Total

Per experiència
professional en l’àmbit de
la delineació i funcions de
suport tècnic a
l'Administració pública:
0,10 punts/mes treballat,
fins a un màxim de 2,5
punts.
Per experiència
professional en l’àmbit
privat, en tasques
relacionades amb les
funcions pròpies de la
plaça que es convoca:
0,05 punts/mes treballat,
fins a un màxim de 1,5
punts.

Per formació acreditada
en l'àmbit de:
Delineació urbanística
Planificació i gestió
urbanística
Procediment administratiu
Informàtica: tractament de
textos, base de dades, full
de càlcul, cartografia
digital, i en particular,
programes informàtics de
dibuix tècnic (Autocad,
CAD, CAM, etc.) i
sistemes d'informació
geogràfica.
Fins a 2 punts segons
barem:
Per cursos sense
especificar durada: 0,05
punts; de durada inferior a
10 hores:0,10 punts; de 10
a 20 hores:0,20 punts; de
més de 20 a 40 hores:0,35
punts; de més de 40 a 60
hores:0,50 punts; de més
de 60 hores:0,60 punts.

Altres F.P. de segon
grau, cicles
formatius de grau
superior: 0,8 punts.
Títols universitaris
de grau mig: 0,9
punts.
Títols universitaris
de grau superior: 1
punt.

Conferències,
publicacions,
activitat
docent,
coneixement
d’idiomes i
similars,
segons criteri
del tribunal, i
fins a un
màxim de 1
punt.

Fins a 2
punts.

(No
superior a
10 punts)
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...71112W

0,40

2

1

0,20

2

5,60

...46800S

2,5

1,55

-

-

2

6,05

L’aspirant amb DNI ...46800S presenta instància en data 18 de desembre de 2018 i número de
registre ME/012328-2018 on sol·licita la revisió de la prova pràctica. Un cop revisat pel
Tribunal, se li explica a la candidata la forma de correcció de la prova sense que esdivingui cap
modificació en la nota final.
Per tot això el Tribunal dóna per acabat el procés de selecció i proposa a la Presidència de la
Corporació aprovi la llista següent d’aspirants:
Llista de personal de la categoria de delineants:
DADES ASPIRANTS
1. ...71112W
2. ...46800S

PUNTUACIÓ
14,60
12,05

I s’estén la present, la qual signen en prova de conformitat els membres del tribunal
qualificador, de la qual cosa en dono fe com a secretària.
La Garriga, 20 de desembre de 2018.

Sr. Carles Casellas Ayén
Secretari de la Corporació

Sr. Jordi Carreras Arisa
Cap d’àrea de Serveis Territorials

Sra. Laia Vidal Guardiola
Enginyera tècnica

Sr. Antoni Sánchez Mata
Designat per l’EAPC

Sra. Teresa Salvador Orra
Tècnica de Recursos Humans
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