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ACTA DE L’ENTREVISTA 

 
 
Referència borsa: ATP-753 / B2019-1  
 
Reunits els membres ressenyats, i d’acord amb la data establerta, s’inicia l’acte de les 
entrevistes segons l’ordre establert.  
Es valora les capacitats de l’exposició oral, la motivació docent i el debat amb relació a la 
matèria o especialitat del lloc, d’acord amb els criteris establerts. 
 
La comissió emet un informe únic i motivat per persona candidata indicant la puntuació 
obtinguda, que conformen l’annex a aquesta acta. 
 
La prova és pública, te caràcter eliminatori i te una durada màxima d’1 hora, d’acord amb el que 
estableixi la comissió. 
 
La valoració mínima per superar la prova és: 8 
 
Resultat de l’entrevista 
(En cas que la comissió hagi acordat fer la distribució per disciplina en la aquesta prova, indicar la disciplina o 
disciplines assignades)   

  NOMS PERSONES CANDIDATES DISCIPLINES VALORACIÓ 

ATP‐753  CUSIDO GARI, ORIOL  rehabilitació  7 

ATP‐753  FALGUERAS ROVIRA, JUDIT  rehabilitació  6 

ATP‐753  MARIN I SELLARES, LAIA  estructures  9 

ATP‐753  MARTIN GOÑI, PAULA  construcció  8 

ATP‐753  OLIVER SAIZ, MARIA ELENA  estructures  9.5 

ATP‐753  ORTEGA DONOSO, SARA ISABEL  condicionament i serv.  5 

ATP‐753  PADROS SALLES, CARLES  estructures  10 

ATP‐753  PUIG FREIXAS, GERARD  construcció  6 

ATP‐753  SARSANEDAS COLL, POL  construcció  8 

ATP‐753  VILA PAU, MARINA  estructures  7 

 

Data publicació al taulell d’anuncis: 
 

Contra aquest resultat, les persones candidates poden presentar reclamació en el termini de 10 
dies naturals des de la data de publicació de la proposta prioritzada de contractació a la pàgina 
web de la convocatòria (final del procés selectiu). 

 
Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. Com a secretari/ària, estenc 
aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura de tots els membres de la 
comissió.  

 
Barcelona a 05 d’abril de 2019 

 
 

EL PRESIDENT/A   SECRETARI/ÀRIA   VOCAL 
Helena Coch Roura  Cristina Pardal March   Judith Ramírez i Casas 
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ACTA PROPOSTA PRIORITZADA DE CONTRACTACIÓ PER BORSA 
 
 
Referència borsa: ATP-753 / B2019-1  
 
Reunits els membres ressenyats, tenint en compte les valoracions finals obtingudes per les 
persones candidates que han superat el procés selectiu, la comissió acorda la proposta 
prioritzada de de contractació per borsa/ disciplina: 
 
 

NOM PERSONA CANDIDATA (indicar les 
disciplines) 

1º 2º Valoració FINAL 
(suma primera i segona prova) 

Ordre decreixent 

  PADROS SALLES, CARLES  6.5  10  Estructures  8.25 

  OLIVER SAIZ, MARIA ELENA  6.5  9.5  Estructures  8 

  MARIN I SELLARES, LAIA  7  9  Estructures  8 

           

  MARTIN GOÑI, PAULA  6  8  Construcció  7 

  SARSANEDAS COLL, POL  6  8  Construcció  7 

 
 
Data publicació al taulell d’anuncis:  09‐04‐2019 
 
 
Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió.  
Com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura 
de tots els membres de la comissió.  
 
 
Barcelona a 05 d’abril de 2019   
 

 
 
 
EL PRESIDENT/A   SECRETARI/ÀRIA   VOCAL 
Helena Coch Roura  Cristina Pardal March   Judith Ramírez i Casas 
 
 
 
 
 
 
 
Data publicació a Àrea de Personal i Organització – concursos PDI:: 
 
 
Contra la proposta de contractació de la comissió, les persones candidates poden presentar 
davant el rector una reclamació en el termini màxim de 10 dies naturals a partir de la data de 
publicació de la proposta de contractació al tauler de la convocatòria. 
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