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ACTA DEL TRIBUNAL 

 La Garriga, els dies vint-i-dos de desembre de 2017 i dotze de gener de dos mil divuit, 

es realitzen les proves de selecció, entrevistes i la valoració dels mèrits dels candidats 

presentats, per a formar part d’una borsa de mestres de taller de fusta per a cobrir temporalment 

vacants i substitucions  que es vagin originant en la Plantilla de personal laboral de la categoria 

esmentada. La respectiva convocatòria es troba publicada en el BOPB de data 30/10/2017 i 

exposada a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial. 

 

Els membres assistents que integren els membres del tribunal de la comissió de selecció i 

valoració, són els següents: 

President:  Senyor Alfred Trujillo Arderiu, cap d’Estudis de l’EMAD. 

 

Vocals:  Senyora Beatriu Pérez Simal, cap d’Ensenyament. 

  Senyor Joan Carles Cruz Colmenero, mestre de taller. 

Senyor Daniel Martínez Pascual, 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 constituïda formalment la Comissió de selecció i 

valoració, i disposa que es procedeixi a la realització de les proves selectives, entrevista 

personal i valoració dels mèrits dels aspirants que han estat admesos a la referida convocatòria i 

que s’han presentat avui: 

 

A) PROVES DE SELECCIÓ: 

 

El dia vint-i-dos de desembre de 2017 s’ha dut a terme la prova pràctica al taller de l’Escola 

Municipal d’Art i Disseny i de l’Escola Municipal d’Ensenyament. Els resultats han estat els 

següents: 

 

DADES ASPIRANTS PUNTUACIÓ FINAL 

ARA SANCHEZ, ALEJANDRO MIGUEL 68 

MORAGUES ESTARELLES, FRANCISCO 69 

PLANTES TEIXIDOR, JORDI 91 

RUBIROLA COLL, XAVIER 79 

 
B) VALORACIÓ DE MÈRITS  

La puntuació final segons el barem de mèrits fixat a les bases de la convocatòria, és la següent: 

 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 

TITULACIONS FORMACIÓ 
ENTREVISTA 

PERSONAL 
PUNTUACIÓ 

ASPIRANTS 

Per 

experiència 

com a 

mestre de 

taller de 

fusta en 

l’àmbit 

d'estudis 

reglats 

d'Arts 

plàstiques i 

Per 

experiència 

com a 

mestre de 

taller de 

fusta en 

l’àmbit 

d'estudis 

reglats de 

Formació 

professional. 

Per 

experiència 

com a mestre 

de taller de 

fusta en 

l'àmbit 

d'estudis No 

reglats 

(PFI,PQPI...) 

a raó de 0,2 

punts per 

Per 

experiència 

com a 

mestre de 

taller en 

l’àmbit de 

matèries 

específiques 

de disseny 

en escoles 

de 

Per altres 

titulacions 

acadèmiques, 

fins a 4 punts. 

 

 

Estar en 

possessió del 

títol formació 

pedagògica i 

didàctica per a 

Formació 

complementària: 

cursos de 

programes de 

disseny (suite 

d’Adobe, i 

d’Autodesk), 

cursos de 

maquetisme, 

disseny 

industrial, 

Certificats 

de màsters o 

postgraus 

universitaris 

relacionats 

amb els 

àmbits de 

les Arts 

plàstiques i 

el disseny o 

de 

Fins a 5 punts. (No superior 

a 30 punts) 
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disseny en 

escoles 

d'art i 

disseny. A 

raó de 0,2 

punts per 

cada mes 

complert. 

Fins a 3 

punts. 

 

A raó de 0,2 

punts per 

cada mes 

complert. 

Fins a 3 

punts. 

 

cada mes 

complert. 

Fins a 3 

punts. 

 

Secundària 

i Batxillerat 

a raó de 0,2 

punts per 

cada mes 

complert. 

Fins a 1 

punt. 

 

exercir de 

professor/a 

(FPD) o títol 

equivalent,  2 

punts. 

 

disseny 

d’objecte o que 

tinguin per 

objecte matèries 

vinculades amb 

les tasques a 

desenvolupar. 

Fins a 4 punts. 

 

l’Educació. 

 

Possessió 

del First 

Certificate, 

1 punt. 

ARA 

SANCHEZ, 
ALEJANDRO 

MIGUEL 

- 3 3 - 5 4 1 - 16 

MORAGUES 

ESTARELLES, 
FRANCISCO 

0,2 1,8 - - - - - 3,5 5,5 

PLANTES 

TEIXIDOR, 

JORDI 

0,8 - - - 2 - - 4 6,8 

RUBIROLA 
COLL, 

XAVIER 

- 1,8 - - 2 1,9 - 3,5 9,2 

 

RESUM TOTAL DE PUNTUACIONS 

DADES ASPIRANTS 
Prova 

pràctica 
Mèrits Total 

ARA SANCHEZ, ALEJANDRO MIGUEL 68 16 84 

MORAGUES ESTARELLES, FRANCISCO 69 5,5 74,5 

PLANTES TEIXIDOR, JORDI 91 6,8 97,8 

RUBIROLA COLL, XAVIER 79 9,2 88,2 

 

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 mestres de taller (de fusta) per a cobrir vacants i substitucions del personal 

d’aquesta categoria a l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny, grup A1 i a l’Escola Municipal 

d’Art i Disseny de la Garriga:  

 
1. JORDI PLANTES TEIXIDOR 97,8 

2. XAVIER RUBIROLA COLL 88,2 

3. ALEJANDRO MIGUEL ARA SANCHEZ 84 

4. FRANCISCO MORAGUES ESTARELLES 74,5 
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I s’estén la present, la qual signen en prova de conformitat els membres de la comissió de 

selecció i valoració, de la qual cosa en dono fe com a secretària. 

 

La Garriga, 12 de gener de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Sr. Alfred Trujillo Arderiu Sra. Beatriu Pérez Simal 

Cap d’Estudis de l’EMAD cap d’Ensenyament 

 

 

 

 

 

 

Sr. Joan Carles Cruz Colmenero Sr. Daniel Martínez Pascual 

Mestre de taller membre designat per l’EAPC 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Teresa Salvador Orra 

tècnica de Recursos Humans 


