
 

 

 
 

CONCURS DE MÈRITS, PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA, PROVISIÓ D’UN LLOC 
DE TREBALL DE CAP DE RECURSOS HUMANS 
 
Convocatòria   2022/14859 

Lloc de treball Cap de Recursos Humans 

Data   13/03/2023 

Hora d’inici  11 hores 

Hora d’acabament 11:10 hores 

A les 11 hores del mati del dia indicat es reuneixen els membres del Tribunal que es relacionen i 
que han estat designats com a tribunal qualificador per a la provisió definitiva del lloc de treball 
de Cap de Recursos Humans, mitjançant el procediment de concurs de mèrits entre el personal 
funcionari pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic 
superior, grup A, subgrup A1 per mobilitat interadministrativa, d’acord amb l’establert a l’article 
63.1.c) i 110.1.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal 
al Servei dels ens locals: 
 
Presidenta:   Sandra Cortiella Salvador  
Vocal:    Maria Elena Huguet Casanovas 
Vocal:    Isaac Morist Tirado 

 
Actua com a secretaria, Cristina Pérez Buges, del servei de RRHH. 
 
 
Valoració de Mèrits. 
 
Una vegada efectuada la valoració de mèrits, el resultat d’aquesta és la següent: 
 

Núm. 
Expedient 

Quatre 
últimes 
xifres 

A. Experiència 
Professional 
(màxim 10 punts) 

 
 
 
 
 

B. Antiguitat 
(màxim 2 punts) 

C. Estudis i formació  complementaria (màxim 6 punts) 
 
 
 
 

D.  
 Consolidació 

del grau 
personal. 
(màxim 3 

punts) 

TOTAL 

1. Titulació universitària, 
postgraus i màsters 
(màxim 2 punts) 

 
 

2. Cursos, 
jornades i 
seminaris de 
formació amb 
aprofitament 
(màxim 4 punts) 

 

 

 3. Cursos, 
jornades i 
seminaris de 
formació  
(màxim 4 punts) Adm. 

Publica 
Sector 
Privat 

a. Titulació 
universitària: 

diferent a l'exigida 

b. Postgraus 
i màsters 
oficials 

CAPRRHH-01 2178-Z 8 0,8 
 

2 - 1,5 
 

2,25 
 

2,05 
 

3 
 

19,6 

 
 
Els membres del Tribunal consideren innecessària l’entrevista personal, que era opcional de 
conformitat amb les bases aprovades 
 



El Tribunal Qualificador eleva a l’Alcaldia l’aspirant presentat per a la provisió definitiva del lloc 
de treball de Cap de Recursos Humans, mitjançant el procediment de concurs de mèrits entre el 
personal funcionari pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic 
superior, grup A, subgrup A1 per mobilitat interadministrativa, d’acord amb l’establert a l’article 
63.1.c) i 110.1.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal 
al Servei dels ens locals. 
 
 
 
 
 
 
Sandra Cortiella Salvador                               Maria Elena Huguet Casanovas        
 
 
 
 
 
Isaac Morist Tirado             Cristina Pérez Buges 
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