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ACTA DEL TRIBUNAL 

 

 La Garriga, el dia sis de setembre de dos mil divuit, es realitzen la prova pràctica, 

l’entrevista i la valoració dels mèrits dels candidats presentats, per a la provisió d’un lloc de 

treball de tècnic/a mitjà/na de formació ocupacional, grup A2-18. La respectiva convocatòria es 

troba exposada a la seu electrònica de l’Ajuntament i a l’e-tauler. 

 

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

 

President:  senyora Sònia Comas Vilaseca, tècnica mitjana d’Educació. 

 

Vocals: senyora Beatriu Pérez Simal, cap de l’àrea d’Ensenyament. 

  

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 les entrevistes personals i valoració dels mèrits dels 

aspirants que han estat admesos a la referida convocatòria i que s’han presentat a les crides. 

 

A) PROVA PRÀCTICA: 

 

El dia 6 de setembre de 2018 s’ha dut a terme la prova pràctica. Els resultats han estat els 

següents: 

 

DADES ASPIRANTS PUNTUACIÓ 

…29060X 9,5 

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

de 5 punts. 

 

B) VALORACIÓ DE MÈRITS  

 

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

 

 

Experiència 

professional 
Antiguitat Formació 

Titulacions 

acadèmiques 

Grau 

personal 

consolidat 

Altres 

mèrits 

Entrevista 

personal 

Puntuació 

Total 

ASPIRANTS 

Pel treball 
realitzat en 

altres llocs de 

les diferents 
administracions 

públiques, en 

tasques 
similars al lloc 

que es 

convoca: 0,2 
punts/mes 

treballat, fins a 

un màxim de 
10 punts. 

0,2 punts 
per any 

complet de 

serveis, 
fins a un 

màxim de 3 

punts. Es 
computaran 

els serveis 

prestats i 
reconeguts 

amb 

caràcter 
previ. En 

aquest 

apartat no 
podrà 

Per cursos, jornades i 
coneixements derivats 

d'accions formatives en 

l'àmbit de:                                                   
-Organització del treball                                                    

-Formació ocupacional                                                      

-Legislació educativa                                                         
-Pedagogia                                                                         

-Gestió de la formació                                                       

-Informàtica a nivell 
d'usuari: processador de 

textos, bases de dades, 

full de càlcul, noves 
tecnologies de la 

informació i de la 

comunicació.                                    
Fins a 4 punts segons 

Per les 
titulacions 

acadèmiques 

rellevants per 
al lloc de 

treball a 

exercir, fins a 
3 punts.      -

Altres títols 

universitaris 
de grau mig: 

1 punt             

-Títols 
universitaris 

de grau 

superior: 1 
punt           -

Es 
valorarà 

fins a 3 

punts. -
Grau 

personal 

fins al 
nivell 18: 

1 punt.                           

-Grau 
personal a 

partir del 

nivell 19: 
2 punts. 

Certificat 
d'Aptitud 

Pedagògica 

o Màster de 
professorat: 

2 punts.                             

-Publicació 
d'articles 

relacionats 

amb les 
funcions del 

lloc de 

treball: 1,5 
punts.                                

-

Coneixement 
d'anglès: 1,5 

Fins a 3 
punts. 

(No 

superior a 

28 punts) 
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valorar-se 

el temps 
que s'hagi 

tingut en 

compte a 
l'apartat 

anterior. 

barem de les bases 

generals (Per cursos sense 
especificar durada: 0,05 

punts; de 10 a 20 

hores:0,20 punts; de més 
de 20 a 40 hores:0,35 

punts; de més de 40 a 60 

hores:0,50 punts; de més 
de 60 hores:0,60 punts). 

Doctorat, 

suficiència 
investigadora: 

1 punt 

punts. 

…29060X 10 3 3,85 1 1 - 3 21,85 

 

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 formació ocupacional (grup A2), amb una jornada de 37,5 hores 

setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, vacant a la Plantilla de l’Ajuntament de la 

Garriga, al següent candidat: 

 

- …29060X 

 

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, 6 de setembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Sr. Beatriu Pérez Simal Sra. Sònia Comas Vilaseca 

Directora de l’EME Tècnica mitjana d’Educació 

 

 

 

 

 

Sra. Teresa Salvador Orra 

Tècnica de Recursos Humans 

 


