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ACTA DE CONSTITUCIÓ I SESSIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU  
PER A COBRIR UNA PLAÇA D’ENGINYER/A PER A L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA 
 

EXPEDIENT: 22/2021 

ASSUMPTE:   Acta núm. 1 - Constitució del tribunal, cas pràctic, valoració de mèrits, entrevista i 
resultat final 

 

Data:  15/04/2021 

Hora inici:  09.00 h 

Hora final:      17.30 h 

Lloc:  Sala de Plens - Sant Pol de Mar 
 
 
ORDRE DEL DIA: 

1.- Constitució del tribunal 

2.- Realització de la prova ‘Desenvolupament d’un cas pràctic’ 

3.- Realització i avaluació de la prova ‘Entrevista personal’ 

4.- Avaluació de la prova ‘Desenvolupament d’un cas pràctic’ 

5.- Valoració de mèrits 

6.- Resultat final 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta obre la sessió, a les 09.00 hores  
 
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL 
 
Seguint l’ordre del dia, es constitueix el Tribunal qualificador designat per les bases, amb l’assistència dels 
membres següents: 
 
Presidenta:  
 
Titular:  Núria Fàbregas Creus, funcionària de carrera, Arquitecta - Cap de Serveis Territorials de 

l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
  
Vocals:  
Titular 1:  Sílvia Amatller Micola, funcionària de carrera, Enginyera municipal de l’Ajuntament de Canet 

de Mar. 
Titular 2:  Juan Antonio Copado Sánchez, funcionari  de carrera, Enginyer de l’Ajuntament de Palafolls. 
Titular 3:  Míriam Ripoll Ruiz, funcionària  de carrera, tècnica especialitzada en la matèria, designada a 

proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
Titular 4:  Florenci Hernández Cardona, funcionari  de carrera, tècnic especialitzat en la matèria, 

designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
Secretària:    
Titular:  Lydia Parreño Morillo, persona adscrita a l’Àrea de Recursos humans de l’Ajuntament de 

Sant Pol de Mar, que actuarà amb veu però sense vot. 
  
La composició de l’òrgan de selecció forma quòrum adequat i suficient amb la presència de la presidenta, 
els vocals i la secretària. 
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SEGON.- REALITZACIÓ DE LA PROVA ‘DESENVOLUPAMENT D’UN CAS PRÀCTIC’ 
 
D’acord amb les bases, es procedeix en primer lloc a la identificació de les persones aspirants que han 
comparegut per a la realització de la tercera prova Desenvolupament d’un cas pràctic’. 
 

COGNOMS I NOM DNI 15/04/2021  

1 CALDERO GRACIA, MARC ***1840** No presentat 

2 CUADRADO MINGUEZ, BEATRIZ ***3260** Presentada  

3 ESTANY ROURA, ADRIÀ ***1337** Presentat 

4 GARUZ PANADÉS, JULIÀ ***9691** Presentat 

5 MARTINEZ SANTIAGO, DAVID ***3873** Presentat 

6 PALACIOS GUBAU, XAVIER ***6067** Presentat 

7 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JORDI ***3653** No presentat 

8 SANS CURA, AINA ***5019** No presentada 

9 VENTURA DURAN, ORIOL ***1805** Presentat 

 
Una vegada identificades les persones candidates presentades, essent les 9.45h, es procedeix a la 
realització de la tercera prova, amb l’explicació inicial per part dels membres del tribunal sobre el 
funcionament de la prova. 
 
La tercera prova ‘Desenvolupament d’un cas pràctic’ consisteix en desenvolupar un supòsit pràctic per 
escrit, durant un període màxim de dues hores. El tribunal proposa dos supòsits relatius a les funcions 
pròpies del lloc de treball d’Enginyer/a, i amb les matèries generals i/o específiques del temari contingut a 
l’Annex 1 de les presents bases. 
 
En aquest exercici es valora fonamentalment els coneixements professionals i les competències següents: 
la sistemàtica en el plantejament, la formulació de conclusions, la profunditat dels coneixements i 
adequada aplicació dels continguts teòrics i la normativa aplicable. També es tindrà en compte la 
capacitat de redacció, la qualitat en l’expressió escrita, la capacitat de síntesi, l’ordre i la claredat de la 
redacció. 
 
Segons les bases, la tercera prova serà qualificada fins a un màxim de 20 punts, essent eliminades les 
persones aspirants que no hagin obtingut un mínim de 10 punts. 
 
Per motius organitzatius, el tribunal acorda realitzar l’entrevista personal a totes les persones aspirants 
presentades, una vegada realitzada la prova ‘Desenvolupament cas pràctic’ i abans de realitzar la seva 
avaluació.  
 
Per tant, les persones aspirants presentades queden convocades a les 12h per a la realització de 
l’entrevista personal. 
 
TERCER.- REALITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LA PROVA ‘ENTREVISTA PERSONAL’ 
 
A les 12h del mateix dia, es convoca a les persones aspirants presentades per a realitzar l’entrevista 
personal que consisteix en mantenir una conversa amb el tribunal qualificador sobre les qüestions 
vinculades amb les funcions a desenvolupar, l’experiència professional, el coneixement del municipi i e l 
territori i la idoneïtat de l’aspirant per a ocupar la plaça convocada, per tal d’avaluar l’adequació al perfil 
de competències següents: actitudinals, relacionals i funcionals. 
 
Segons el que preveuen les bases, aquesta prova no té caràcter eliminatori i tindrà una puntuació màxima 
de 2 punts. 
 
El tribunal acorda realitzar 4 preguntes sobre les competències següents: actitudinals, relacionals i 
funcionals, a més, es proposa una pregunta sobre la prova anterior, ‘Desenvolupament cas pràctic’. 
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Cada pregunta té una puntuació màxima de 0,5 punts. 
 
El resultat de l’entrevista personal és el següent: 

 

ASPIRANT AVALUACIÓ DE L’ENTREVISTA 

  

 
COGNOMS I NOM 

 

DNI 
 

1 
 

 
2 3 4 

TOTAL ENTREVISTA 
(Màx. 2 punts) 

1 CUADRADO MINGUEZ, BEATRIZ ***3260** 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

2 ESTANY ROURA, ADRIÀ ***1337** 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

3 MARTINEZ SANTIAGO, DAVID ***3873** 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

4 PALACIOS GUBAU, XAVIER ***6067** 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

5 VENTURA DURAN, ORIOL ***1805** 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 
 
QUART.- AVALUACIÓ DE LA PROVA ‘DESENVOLUPAMENT D’UN CAS PRÀCTIC’ 
 
Una vegada realitzada i avaluada les entrevistes, el tribunal es disposa a l’avaluació de la prova ‘ Cas 
pràctic’. 
 
Segons les bases, la tercera prova serà qualificada fins a un màxim de 20 punts, essent eliminades les 
persones aspirants que no hagin obtingut un mínim de 10 punts. 
 
Les persones aspirants han obtingut la qualificació següent: 
 

 
COGNOMS I NOM DNI 

Total puntuació  
cas pràctic 

1 CUADRADO MINGUEZ, BEATRIZ ***3260** 11,50 

2 ESTANY ROURA, ADRIÀ ***1337** No supera 

3 GARUZ PANADÉS, JULIÀ ***9691** Presenta renúncia 

4 MARTINEZ SANTIAGO, DAVID ***3873** No supera 

5 PALACIOS GUBAU, XAVIER ***6067** 12,00 

6 VENTURA DURAN, ORIOL ***1805** No supera 

 
 
CINQUÈ.- VALORACIÓ DE MÈRITS 
 
Una vegada finalitzada la fase d’oposició, el tribunal realitza la valoració de mèrits de les persones 
candidates que han superat les proves anteriors conforme el que preveu la base 10.1.2 de la convocatòria. 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot superar, en cap cas, els 10 punts. 
 
Una vegada revisada la documentació aportada per les persones aspirants, la puntuació obtinguda  a 
l’avaluació de mèrits és la següent: 
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ASPIRANT VALORACIÓ DE MÈRITS 

  COGNOMS I NOM DNI 
EXPERIÈNCIA 

PROFESSIONAL 
(Màxim 4 punts) 

FORMACIÓ 
(Màxim 3 

punts) 

ALTRES 
TITULACIONS 

ACADÈMIQUES 
(Màxim 2 punts) 

ACTIC 
(Màxim 

0,50 punts) 

ACTIC 
(Màxim 

0,50 
punts) 

TOTAL MÈRITS 
(Màxim 10 

punts) 

1 CUADRADO MINGUEZ, BEATRIZ ***3260** 4 0,31 1,50 - - 5,91 

2 PALACIOS GUBAU, XAVIER ***6067** - 1,63 - - - 1,63 

 
SISÈ.- RESULTAT DEFINITIU PROCÉS SELECTIU 
 
Tenint en compte la suma dels resultats de les diferents fases del procés selectiu, el tribunal acorda el 
resultat definitiu següent: 

 

ASPIRANT VALORACIÓ DE MÈRITS 

  COGNOMS I NOM DNI 
PRIMERA 
PROVA:  
 CATALÀ 

SEGONA 
PROVA:  

CASTELLÀ 

TERCERA 
PROVA:  

CAS PRÀCTIC 

 
 

ENTREVISTA 
TOTAL 
MÈRITS 

TOTAL  
PUNTUACIÓ 

CONCURS 
OPOSICIÓ 

1 CUADRADO MINGUEZ, BEATRIZ ***3260** APTA APTA 11,50 2,00 5,91 19,41 

2 PALACIOS GUBAU, XAVIER ***6067** APTE APTE 12,00 2,00 1,63 15,63 

 
El tribunal proposa a l’alcaldia a l’aspirant que ha obtingut major puntuació per al seu nomenament com a 
funcionària interina per a l’execució del programa ‘Elaboració i seguiment del Pla d’acció per a l’energia 
sostenible i clima i la gestió del Pla de verificació d’activitats 2021-2024’: 
 

ASPIRANT 

  COGNOMS I NOM DNI 

1 CUADRADO MINGUEZ, BEATRIZ ***3260** 

 
Tanmateix, el tribunal proposa l’ordenació de la borsa de treball següent: 
  

ASPIRANT 

  COGNOMS I NOM DNI 

1 PALACIOS GUBAU, XAVIER ***6067** 

 
A continuació, es procedeix a ordenar la publicació dels resultats finals al web municipal. 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió el dia 15 d’abril de 2021 a les 17.30 hores, de la qual, 
com a secretària, estenc aquesta acta, amb la conformitat del tribunal qualificador. 

 
 
Presidenta:                                                                             Secretària:                                                                             
Núria Fàbregas Creus                                                        Lydia Parreño Morillo 
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Vocals: 
 

Sílvia Amatller Micola                                                   Juan Antonio Copado Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 

Míriam Ripoll Ruiz                                                          Florenci Hernández Cardona 
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