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ACTA DEL TRIBUNAL 

 La Garriga, el dia 30 d’octubre de dos mil disset, es reuneix el Tribunal Qualificador del 

procediment de concurs oposició,  per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de Joventut 

(grup A2), en règim laboral indefinit i jornada completa, vacant a la Plantilla de l’Ajuntament 

de la Garriga, reservada a promoció interna.  La respectiva convocatòria es troba publicada en el 

BOPB de data 8/05/2017 i al DOGC número 7362 de 4/05/2017 i exposada a 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 Pere Espaulella i Afán de Rivera, interventor accidental de la Corporació. 

 Senyora Rosó Borràs Ruz, membre designada per l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya. 

 senyor Albert López i Sánchez, membre designat per la Direcció General de 

Joventut. 

 

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

 

Els aspirants que han esta admesos a aquesta convocatòria són els següents: 

ASPIRANTS 

GRANADOS SANCHEZ, VERONICA 

 

FASE D’OPOSICIÓ 

Avui s’han dut a terme els següents exercicis de la fase d’oposició: 

Primer exercici: coneixements generals 

Exercici A: qüestionari del temari general 

ASPIRANTS PUNTUACIÓ 

GRANADOS SANCHEZ, VERONICA 6,67 punts 

 

Exercici B: temari específic 

ASPIRANTS PUNTUACIÓ 

GRANADOS SANCHEZ, VERONICA 5,5 punts 

 

Segon exercici: prova pràctica 

ASPIRANTS PUNTUACIÓ 

GRANADOS SANCHEZ, VERONICA 6 punts 

 

FASE DE CONCURS 

En la fase de valoració de mèrits, aquestes han estat les puntuacions: 
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EXPERIÈNCIA 

PROFESSIONAL 

 

TITULACIÓ FORMACIÓ 

ALTRES 

MÈRITS 

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 

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 

per mes 

treballat 

fins a un 

màxim de 

1,5 punts 

Per 

Titulacions 

Acadèmiques: 

altres títols 

universitaris 

de grau mig, 

0,8 punts;  

títols 

universitaris 

de grau 

superior, 0,9 

punts, 

doctorat, 

suficiència 

investigadora, 

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 

Conferències, 

publicacions, 

activitat 

docent, 

coneixement 

d’idiomes i 

similars, 

segons criteri 

del tribunal, 

fins a 1 punt. 

Fins a 2 punts. (No superior 

a 10 punts) 

GRANADOS 

SANCHEZ, 

VERONICA 

0,30 - - 

 

 

2 1 1,5 4,8 

 

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

plaça de tècnic/a mitjà/na de Joventut (grup A2), en regim laboral indefinit i jornada completa, 

vacant a la Plantilla de l’Ajuntament de la Garriga, reservada a promoció interna, a la següent 

candidata: 

 

-VERONICA GRANADOS SANCHEZ 

 

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  secretari (ef). 

 

La Garriga, 30 d’octubre de 2017 

 

 

 

Sr. Joaquim Rosell i López Sr. Albert López Sánchez 

secretari (ef) de la Corporació membre designat per la DG de Joventut 

 

 

 

Sra. Rosó Borràs Ruz  Sra. Isabel Mas i Parés 

membre designada per l’EAPC interventora de la Corporació 

   

     

   

 

Sra. Teresa Salvador Orra 

Tècnica mitjana de Recursos Humans 


