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ACTA DEL TRIBUNAL 

 La Garriga, el nou de març de dos mil divuit, es reuneix el tribunal per a resoldre les 

al·legacions contra l’acta del tribunal de la convocatòria per a formar part d’una borsa de la 

categoria de tècnic/a de Mitjans de Comunicació, grup A2,  per cobrir vacants o substitucions 

d’aquest personal de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga.  

 

Els membres assistents que integren els membres del tribunal qualificador són els següents: 

 

President:  Senyor Joaquim Rosell López, secretari de la Corporació. 

 

Vocals: Senyora Sara Riera Blasi, tècnica de Mitjans de Comunicació de l’OAMC. 

Senyor Eduard Mas Escuela, tècnic auxiliar de Comunicació-director de ràdio 

Silenci. 

 

Secretària: senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans. 

 

Vist que el dia 6/03/2018 la senyora Veronica Heredia Ebri presenta una al·legació (núm. 

E/1664/2018) contra l’Acta del Tribunal de data 5/03/2018, en la que exposa va acreditar 

mitjançant contractes l’experiència professional en l’àmbit públic a través d’Antena Local amb 

qui va prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Barcelona i mitjançant un certificat  a 

l’Ajuntament de Granollers. I per això sol·licita que tal i com diuen les bases de la convocatòria, 

que parlen d’experiència en l’àmbit públic i no de contractació a través de l’administració, es 

consideri la seva experiència professional als Ajuntaments de Barcelona i Granollers com a 

experiència en l’àmbit públic i per tant es puntuï com a tal. 

 

Un cop revisada tota la documentació presentada dins el termini establert per la senyora 

Veronica Heredia Ebri, els membres del Tribunal Qualificador emetem aquest informe-proposta 

en el que s’estima parcialment la seva petició, atorgant-li les puntuacions següents: 

 

Pel que fa al criteri de valoració de l’experiència professional el Tribunal interpreta les bases de 

la convocatòria entenent que tota experiència acreditada mitjançant contractes subscrits amb 

empreses privades es valora en l’apartat d’experiència professional en l’àmbit privat i 

l’experiència professional en l’àmbit públic aquella que s’acredita mitjançant contractes amb 

l’Administració Pública o bé amb certificats de serveis prestats emesos pel Secretari/ària de la 

Corporació corresponent. És per això, que en aquest cas, el tribunal es referma en la valoració 

de l’experiència a través d’Antena Local, es valora a l’àmbit privat, doncs el contractant és una 

empresa privada encara que els treballs s’hagin dut a terme a l’Ajuntament de Barcelona.  

 

-Per experiència en l’àmbit públic a l’Ajuntament de Granollers: 0,4 punts. 

 

Per tant la seva puntuació definitiva en l’apartat de mèrits d’experiència professional és de 1,90 

punts, per tant fa que la seva puntuació total de mèrits passi a ser de 6,90 punts que sumats a la 

puntuació obtinguda en les diferents proves doni una puntuació final de 14,95 punts. 

 

Vist que el dia 7/03/2018 la senyora Mireia Corominas Gutiérrez presenta una al·legació (núm. 

Registre E/1714/2018) contra l’Acta del Tribunal de data 5/03/2018, en la que exposa que no se 

li ha valorat l’experiència professional en l’àmbit públic i privat com tampoc l’experiència com 

a autònoma i la formació en els cursos de marketing digital. I per això sol·licita que es revisi 

tota la documentació que va presentar i es puntuï en la valoració de mèrits en l’Acta del 

Tribunal. 
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Un cop revisada tota la documentació presentada dins el termini establert per la senyora Mireia 

Corominas Gutiérrez,  els membres del Tribunal Qualificador emetem aquest informe-proposta 

en el que s’estima la seva petició, atorgant-li les puntuacions següents: 

 

-Per experiència en l’àmbit privat: 0,85 punts. 

-Curs bàsic de maketing digital de 40h: 0,50 punts. 

-Curs especialitzat de marketin digital de 120h: 0,60 punts. 

 

Per tant la seva puntuació definitiva en l’apartat de mèrits d’experiència professional és de 0,85 

punts i a l’apartat de formació és de 1,70 punts, per tant fa que la seva puntuació total de mèrits 

passi a ser de 5,30 punts que sumats a la puntuació obtinguda en les diferents proves doni una 

puntuació final de 10,70 punts. 

 

Vist que el dia 9/03/2018 la senyora Alba Rodríguez Urgell presenta una al·legació (núm. 

E/1770/2018) contra l’Acta del Tribunal de data 5/03/2018, en la que sol·licita que es 

comptabilitzin al còmput total de mèrits els següents documents: certificat d’anglès, certificat de 

francès, certificat beca Leonardo, certificat treballs a l’allotjament rural Mas Gasala, per tal que 

pugui ser corregida a l’acta final. 

 

Un cop revisada tota la documentació presentada dins el termini establert per la senyora 

Veronica Heredia Ebri, els membres del Tribunal Qualificador emetem aquest informe-proposta 

en el que s’estima la seva petició, atorgant-li les puntuacions següents: 

 

-Per altres mèrits justificats documentalment: 0,4 punts. 

 

Per tant la seva puntuació definitiva en l’apartat d’altres mèrits és de 0,4 punts ,per tant fa que 

la seva puntuació total de mèrits passi a ser de 5,75 punts que sumats a la puntuació obtinguda 

en les diferents proves doni una puntuació final de 11,10 punts. 

 

D’acord amb les consideracions exposades, es proposa una rectificació en la graella dels mèrits 

de la recurrent amb el detall següent: 

 

 

 

EXPERIÈNCIA 

PROFESSIONAL 

 

TITULACIÓ FORMACIÓ ALTRES 

ENTREVISTA 

PERSONAL 
PUNTUACIÓ 

ASPIRANTS 

Per 

experiència 

professional 

en l’àmbit  

públic de la 

comunicació 

local en 

tasques 

similars a la 

plaça que es 

convoca, 

0,10  punts 

per mes 

treballat, 

fins a un 

màxim de 

2,5 punts  

Per 

experiència 

professional 

en l’àmbit 

privat de la 

comunicació 

local, en 

tasques 

relacionades 

amb les 

funcions 

pròpies de 

la plaça que 

es convoca, 

0,05 punts 

per mes 

treballat 

fins a un 

màxim de 

Per 

Titulacions 

Acadèmiques: 

altres títols 

universitaris 

de grau mig, 

08 punts; títols 

universitaris 

de grau 

superior, 0,9 

punts;  

doctorat, 

suficiència 

investigadora, 

1 punt. 

 

 

Per cursos i 

jornades:  

sense esp. 

durada, 0,05p;  

<10h, 0,10p;  

de 10h a 20h, 

0,20p; de  més 

de 20h a 40h, 

0,35p;  de més 

de 40h a 60h,  

0,50p; >60h , 

0,60 punts.  

Fins a 2 punts 

Conferències, 

publicacions, 

activitat 

docent, 

coneixement 

d’idiomes i 

similars, 

segons criteri 

del tribunal,  

i fins a un 

màxim d'1 

punt. 

 

Fins a 2 punts. 

 

No superior a 

10 punts. 



 

NIF P0808700I PLAÇA DE L’ESGLESIA, 2 CP 08530 TELÈFON 93 860 50 50 FAX 93 87182 81 

1,5  

CALBET 

DOMINGO, 

CLARA 

2,2 1,5 - 2 1 2 8,7 

CAÑETE 

CASTRO, 

SARA 

2,5 - - - 0,2 2 4,7 

CARABAÑO 

CORTINA, 

MIQUEL 

1,3 - - 2 - 0,75 4,05 

COROMINAS 

GUTIERREZ, 

MIREIA 

- 0,85 - 1,7 1 1,75 5,30 

GIRME 

SOLER, 

SILVIA 

- - - 1,45 0,1 0,75 

 

2,3 

 

HEREDIA 

EBRI, 

VERONICA 

0,4 1,5 - 2 1 2 6,9 

MUR I VILA, 

IRENE 

0,2 - - 0,6 0,2 2 3 

RODRIGUEZ 

URGELL, 

ALBA 

0,1 1,5 - 2 0,4 1,75 5,75 

SOLER 

GONZALEZ, 

MERITXELL 

- - - 0,6 0,3 1 1,9 

VELLVEHI 

PARAROLS, 

LAURA 

 

- 0,05 - 1,5 - 1 2,55 

 

RESUM DE PUNTUACIONS 

ASPIRANT Prova pràctica Valoració mèrits Total 

CALBET DOMINGO, CLARA 6,05 8,7 14,75 

CAÑETE CASTRO, SARA 5,15 4,7 9,85 

CARABAÑO CORTINA, MIQUEL 5,05 4,05 9,10 

COROMINAS GUTIERREZ, MIREIA 5,4 5,30 10,70 

GIRME SOLER, SILVIA 7,3 2,3 9,60 

HEREDIA EBRI, VERONICA 8,05 6,9 14,95 

MUR I VILA, IRENE 5,8 3 8,80 
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RODRIGUEZ URGELL, ALBA 5,35 5,75 11,10 

SOLER GONZALEZ, MERITXELL 5,05 1,9 6,95 

VELLVEHI PARAROLS, LAURA 5,1 2,55 7,65 

 

Per tot això el Tribunal dóna per acabat el procés de selecció i proposa a la Presidència de 

l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga aprovi la llista següent 

d’aspirants: 

 

Llista de personal de la categoria tècnic/a de Mitjans de Comunicació, grup A2, per a 

cobrir vacants o substitucions d’aquesta categoria a l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació de la Garriga:  

 

ASPIRANT Total 

1.HEREDIA EBRI, VERONICA 14,95 

2.CALBET DOMINGO, CLARA 14,75 

3.RODRIGUEZ URGELL, ALBA 11,10 

4.COROMINAS GUTIERREZ, MIREIA 10,70 

5.CAÑETE CASTRO, SARA 9,85 

6.GIRME SOLER, SILVIA 9,60 

7.CARABAÑO CORTINA, MIQUEL 9,10 

8.MUR I VILA, IRENE 8,80 

9.VELLVEHI PARAROLS, LAURA 7,65 

10.SOLER GONZALEZ, MERITXELL 6,95 

 

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, 9 de març de 2018. 

 

 

 

 

 

Sr. Joaquim Rosell López Sra. Sara Riera Blasi 

Secretari de la Corporació tècnica de mitjans de Comunicació 

 

 

 

 

 

Sr. Eduard Mas Escuela  

Director de Ràdio Silenci  
 

 

 

 

 

Sra. Teresa Salvador Orra 

tècnica de Recursos Humans 


