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ACTA DEL TRIBUNAL 

 

 La Garriga, el dia tretze de desembre de dos mil divuit, es realitza la prova pràctica del 

procés de selecció 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 que integren el 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 la prova pràctica als aspirants que han estat 

admesos a la referida convocatòria i que s’han presentat. 

 

Per la correcció de la prova el Tribunal ha estat assessorat pel senyor Josep Lluís Sala Sanguino, 

expert en el programari Qgis. 

 

PROVA PRÀCTICA: 

 

Els resultats han estat els següents: 

 

DADES ASPIRANTS PUNTUACIÓ 

…71112W 9 

…24800K NO PRESENTADA 

…60032B NO PRESENTAT 

…13218V NO PRESENTAT 

…16498H NO APTE 

…46800S 6 

…01144H NO APTE 

 
Resten exclosos del procés de selecció els aspirants que no han obtingut una puntuació mínima 

de 5 punts i els que no s’ha presentat a la prova. 

 

El Tribunal acorda fixar el termini per a la presentació dels mèrits del 14 al 17 de desembre 

de 2018, ambdós inclosos i les entrevistes es duran a terme el dijous dia 20 de desembre a les 

10.30h el candidat amb DNI número ...71112W i a les 10.45h el candidat amb DNI número 

...46800S. 
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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, 13 de desembre de 2018. 

 

 

 

 

Sr. Carles Casellas Ayén Sr. Jordi Carreras Arisa 

Secretari de la Corporació Cap d’àrea de Serveis Territorials 

 

 

 

 

 

Sra. Laia Vidal Guardiola Sr. Antoni Sánchez Mata 

Enginyera tècnica Designat per l’EAPC 
 

 

 

 

 

Sra. Teresa Salvador Orra 

Tècnica de Recursos Humans 

 


