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ACTA DEL TRIBUNAL  

 La Garriga, el dia 24 de setembre de dos mil quinze, es reuneix el Tribunal Qualificador 
del procediment de concurs de mèrits per a la provisió d’una plaça de director/a d’Orquestra 
Municipal (Grup A1), en règim laboral indefinit i al 50% de la jornada (18,75h/setmanals) 
subjecte a les necessitats del servei, vacant a la Plantilla de personal d’aquest Ajuntament. La 
respectiva convocatòria es troba publicada en el BOPB de data 16/06/2015 i al DOGC número 
6898 de 23/06/2015, exposada en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i publicada en la 
seu electrònica. 
 
Els membres assistents que integren el Tribunal Qualificador, són els següents: 
 
President:  senyor Joaquim Rosell López, secretari de l’Ajuntament de la Garriga. 
 
Vocals:  senyor Jordi Bargalló Guinjoan, director de l’Escola Municipal de Música de la 

Garriga. 
  

 senyora Àngels Núñez Viso, professora de l’Escola Municipal de Música de la 
Garriga. 

 
Secretària: senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de recursos humans. 
 

Els aspirants admesos a aquesta convocatòria són els següents: 

ASPIRANTS 

LACILLA CRESPO, RAÚL 

LALANZA GARCIA, JORDI 

REVERTE CASAS, ALFONS 
 

Els mèrits dels aspirants han estat valorats amb el següent barem: 

 

 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 

TITULACIÓ 
FORMACIÓ ALTRES 

ENTREVISTA 
PERSONAL PUNTUACIÓ 

ASPIRANTS 

Per 
experiència 
professional 
en l’àmbit  
públic en 
tasques 
similars a la 
plaça que es 
convoca, 
per cada 
mes 
complert: 
0,10  punts, 
fins a un 
màxim de 
20 punts  

Per 
experiència 
professional 
en l’àmbit 
privat, en 
tasques 
relacionades 
amb les 
funcions 
pròpies de 
la plaça que 
es convoca, 
0,05 punts 
per mes 
treballat 
fins a un 
màxim de 
10 punts 

Per 
experiència 
professional 
com a 
director/a 
d’orquestres 
simfòniques: 
0,05 
punts/mes 
treballat, 
fins a un 
màxim de 6 
punts. 

Per 
Titulacions 
Acadèmiques: 
altres títols de 
professor 
superior, fins 
a 1 punt. 
 
 

Per cursos i 
jornades:  
sense esp. 
durada, 
0,05p;  
<10h, 0,10p;  
de 10 a 20h, 
0,20p; de  
més de 20 a 
40h, 0,35p; 
de més de 40 
a 60h, 0,50p; 
> 60h, 0.60p. 
Fins a 2 
punts 

-Concerts , 0,5 
punts/concert fins a 7 
punts. 
-Cursos impartits 0,5 
punts/curs fins a 1 
punt 
-Enregistraments 
musicals, 0,5 
punts/enreg. Fins a 2 
punts 
-Cartes de 
valoració/recomanació 
0,5 punts fins a 2 
punts 
-Articles de 
premsa/crítiques ,0,2 
punts fins a 2 punts. 
Fins a un màxim de 14 
punts. 
 

Fins a 2 punts. (No superior 
a 55 punts) 

LACILLA 
CRESPO, 
RAÚL 

0,6 1,55 

 
- - 1 0,5 1,75 5,4 
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LALANZA 
GARCIA, 
JORDI 

5 5,45 

 
- 1 2 7,8 - 21,25 

REVERTE 
CASAS, 
ALFONS 

20 10 

 
6 1 2 14 2 55 

 
Per tot això el Tribunal dóna per acabat el procés de selecció i proposa per a la provisió de la 
plaça de director/a de l’Orquestra Municipal (Grup A1), en règim laboral indefinit i al 50% 
de la jornada (18,75h/setmanals) subjecte a les necessitats dels servei, al següent candidat: 
 
- ALFONS REVERTE CASAS 
 
I s’estén la present, la qual signen en prova de conformitat els membres del Tribunal, de la qual 
cosa en dono fe com a secretària. 
 
La Garriga, 24 de setembre de 2015. 
 

 

Sr. Joaquim Rosell i López Sr. Jordi Bargalló Guinjoan 

secretari de la Corporació director de l’EMM 

 

 

  

Sra. Àngels Núñez Viso  
professora de l’EMM   
   
 

 

 

Sra. Teresa Salvador Orra 

tècnica mitjana de Recursos Humans 

 


