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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I   VALORACIÓ DE CONCURS 
OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ INTERINA D'UN/A REDACTOR/A DE 
RÀDIO CANET.  

 

A Canet de Mar, 24 d'octubre de 2017 
 
A les 09:00 hores, es reuneix al Centre de Recerca i Transferència Tècnica 
Tecnològica, el Tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre la convocatòria  
acordada pel Consell de Govern de l'Organisme Autònom de Ràdio Canet,  de 
data 9 d’agost de 2017 per a la contractació d'un/a redactor/a vacant a la 
plantilla de personal laboral de Ràdio Canet.   
 
Assisteixen: 
 
Presidenta:  CRISTINA CABRUJA SAGRÉ 
Vocal: JOAQUIM MASVIDAL NOGUERAS 
Secretària: MONTSERRAT CARBONELL VILA  
 
Seguidament la secretària del tribunal passa llista dels aspirants admesos, dels 
que es troben presents els següents: 
 
Núm. d’ordre Cognoms i nom

1 Bosch Nadal, Joan

2 Castañer Ruiz, Sergio

3 Fernández Jurado, Sandra

4 Fernández Montoro, Gloria

5 Garreta Ricon, Raul

6 Martínez Alonso, Anna

7 Tresserras Sauleda, Andreu
 
No es troben presents i queden eliminats els aspirants: 
 
 
Núm. d’ordre Cognoms i nom
1 Engel Lacroix, Frederick Georg
2 Ferrés Font, Carles
3 Galí Parejo, Julià
4 Hernando Crespo, Òscar
5 Irigoyen Gomez, Alba
6 Martínez Mañas, Nieves
7 Mateo Sandoval, Michel Engels
8 Quero Guerrero, Joan
9 Serra Perramon, Albert
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Seguidament els aspirants passen a fer la prova teòrica, consistent en  redactar 
un dels dos temes extrets per sorteig dels  que figuren a l’apartat 5è de  l’annex 
II de les bases genèriques, essent aquests el «tema 1: La Constitució espanyola 
de 1978. Principis generals. Estructura i contingut essencial» i el «tema 2: Eks 
drets i deures fonamentals, les llibertats públiques i els principis rectors de la 
política social i econòmica en la Constitució espanyola» 
 
Durant la realització de la prova teòrica, abandonen la prova teòrica i per tant 
queden eliminats del procés, els aspirants: Glòria Fernández Montoro, Andreu 
Tresserras Sauleda i Sandra Fernández  Jurado. 
 
Una vegada finalitzada la prova, el tribunal corregeix la prova  i aquest atorga les 
puntuacions següents:  
 
 
COGNOMS, NOM Puntuació

Bosch Nadal, Joan No apte

Castañer Ruiz, Sergio No apte

Garreta Ricon, Raul 6,00

Martínez Alonso, Anna No apta
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declaren   
aptes els participants  que han assolit una puntuació igual o superior a 5 punts i 
queden eliminats els aspirants que no han assolit aquesta puntuació mínima. 
 
L'aspirant declarat apte passa a fer la prova pràctica, consistent en redactar en 
forma de breus i locutar, com a notícies, els esdeveniments facilitats pel tribunal, 
durant un temps de 45 minuts.  
 
Una vegada finalitzada la prova pràctica, el tribunal procedeix a la seva correcció i 
atorga les puntuacions següents:  
  

COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ
  

Garreta Ricon, Raul 7,50
 
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declara 
apte l'aspirant.  
 
El tribunal procedeix a valorar els mèrits al·legats i degudament justificats pels 
aspirants declarats aptes, d’acord amb el barem que consta a les bases de la 
convocatòria, amb el resultat següent:  
 
 
 
Cognoms i nom Experiència 

Professional
Formació Català Altres  

Mèrits 
Total 
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Garreta Ricon, Raul 1,46 2  0,9 4,36 
 
Tenint en compte que només hi ha un aspirant declarat apte en el procés selectiu, 
el tribunal decideix no dur a terme l'entrevista prevista a les bases de la 
convocatòria, atès que no té incidència sobre el resultat final. 
 
Per finalitzar, se sumen les puntuacions a les diferents fases del concurs oposició i 
de l'entrevista i s'obtenen les  puntuacions següents: 

 
Cognoms i nom Prova 

teòrica
Prova 
pràctica

Valoració  
Mèrits

TOTAL 

     
Garreta Ricon, Raul 6,00 7,50 4,36 17,86 
 
 
Vista la puntuació obtinguda,  el tribunal proposa la contractació del Sr. Raül 
Garreta Rincon, com a redactor de  l'Organisme Autònom de Ràdio Canet, per ser 
el candidat que ha obtingut millor puntuació.  
 
 
De tot el que se n’estén la present acta, que signen les components del Tribunal  
amb mi la secretària, que certifico. 
 


