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ACTA DEL TRIBUNAL
La Garriga, el dia 24 de juliol de dos mil vint, es realitza la valoració de mèrits del
procés de selecció de personal per formar part d’una borsa de la categoria d’enginyer/a
tècnic/a, grup A2, per cobrir vacants temporals o substitucions del personal de l’Ajuntament
de la Garriga. La respectiva convocatòria es troba publicada en el BOPB de data 06/02/2020 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 Jordi Carreras Arisa, cap de Serveis Territorials.
Vocals:

Senyora Laia Vidal Guardiola, enginyera tècnica.
Senyora Maria Torrents Coll, arquitecta tècnica.
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 valoració de mèrits a les persones aspirants
que han superat la prova pràctica i d’acord amb els mèrits aportats.
VALORACIÓ DE MÈRITS:
Els resultats han estat els següents:
EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL

TITULACIONS
ACADÈMIQUES

ASPIRANTS

Per experiència
professional en l’àmbit de
projectes d'enginyeria o
medi ambient, així com en
el control d'activitats
industrials. A
l'Administració pública:
0,10 punts/mes treballat,
fins a un màxim de 2,5
punts.
En l’àmbit
privat: 0,05 punts/mes
treballat, fins a un màxim
de 1,5 punts.

Relacionades amb la
plaça a ocupar. Només
es tindrà en compte la
titulació que sigui de
grau superior, sempre
que no sigui requisit per
a presentar-se a la
convocatòria, fins a un
màxim d'1 punt.
Altres títols universitaris
de grau mig: 0,8 punts.
Títols universitaris de
grau superior: 0,9 punts.
Doctorat, suficiència
investigadora: 1 punt.

CUTRINA
SOLTERO, MARC

_

_

FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Per formació acreditada
en l'àmbit de:
Fins a 2 punts segons
barem.

2

ALTRES
MÈRITS

ENTREVISTA

TOTAL
PUNTUACIÓ

Conferències,
publicacions,
activitat
docent,
coneixement
d’idiomes i
similars,
segons criteri
del tribunal, i
fins a un
màxim de 1
punt.

Entrevista personal
fins a 2 punts.

La puntuació total
de la fase de
concurs no pot ser,
en cap cas, superior
a 10 punts

_

1,5

3,50
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ASPIRANTS
CUTRINA SOLTERO, MARC

PUNTUACIÓ PROVA PRÀCTICA
11,50

PUNTUACIÓ MÈRITS
3,50

PUNTUACIÓ FINAL
15

Per tot això el Tribunal dóna per acabat el procés de selecció i proposa a la Presidència de la
Corporació aprovi la llista següent d’aspirants:
Llista de personal de la categoria d’enginyer/a tècnic/a:
DADES ASPIRANTS
1. CUTRINA SOLTERO, MARC

PUNTUACIÓ
15

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, 24 de juliol de 2020
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Enginyera tècnica
Laia Vidal Guardiola
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Sr. Jordi Carreras Arisa
Cap de Serveis Territorials

Sra. Laia Vidal Guardiola
Enginyera tècnica
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Arquitecta tècnica
Maria Torrents Coll
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Sra. Maria Torrents Coll
Arquitecta tècnica
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Sra.
Teresa
Salvador Orra

Tècnica de Recursos Humans
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