Expedient: EX327-2021-010685
Àrea: Fundació Ciutadella Cultura
Assumpte: Resolució i procés de selecció de tramoïsta per al Teatre des Born

ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DEL TRIBUNAL PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER
LA PLAÇA DE TRAMOISTA, MANTENIMENT I NETEJA DE LA FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA
Identificació de la sessió: Núm.: 2
Dia: 21/10/2021
Hora: 12h
Lloc: Despatx del Director de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella
Assistents:
Presideix:
- Sr. Josep Marquès i Oleo, gerent i secretari de la Fundació Ciutadella Cultura.
Vocals:
- Sra. Mònica Anglada Salord, jurista dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Ciutadella
- Sr Josep Marquès Moll. Director de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella
Desenvolupament de la sessió:

Es reuneixen els membres del tribunal, en acte públic, per l’avaluació dels candidats a la borsa de treball
per la plaça de tramoista de la Fundació Ciutadella Cultura.
1. - En primer lloc es designa que actuarà com a secretari Josep Marquès Oleo.
2.- El tribunal revisa les al·legacions presentades pels candidats requerits i el resultat de les proves de
català de tots els candidats.
3.- Arribats a aquest punt el Tribunal eleva a definitiva la llista d’admesos i exclosos i resol:
Acceptar definitivament
JUAN ANTONIO GOMILA CAMPS (41740045J)
IGNACIO ALLORBE HUMADA (05286894E)

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org

Excloure definitivament
JOSE ANTONIO TABOADA COO (41496118R) (La titulació requerida que presenta ( registre d’entrada
GE/019517/2021) no correspon ni equival a la de grau mitjà en electronica o de grau mitjà en muntatge i
manteniment d’edificis o titulació similar. Tampoc es presenta a les proves de català.)
4.- A continuació el Tribunal passa a revisar els projectes dels candidats admesos definitivament i resol la
puntuació següent i els comentaris següents:

- Juan Antoni Gomila Camps
1. Planificació i manteniment immobiliari
del Teatre des Born (7 punts)

6

Estructura de manera molt clara i coneix les
tasques i les concreta. Hauria estat desitjable
presentar una calendarització de les tasques.

2. Planificació i manteniment de la
maquinària del Teatre (7 punts)

7

Bon plantejament de les tasques a realitzar,
amb un bon nivell de concreció i es veu que
coneix bé el funcionament de la maquinària
del teatre. Estructura millor el projecte i
calendaritza. Fa propostes de millora.

3. Pla laboral de conciliació del servei de
tramoia i del servei de manteniment de
l’edifici (7 punts)

4

Falta proposta de calendarització. Reflexa bé
els serveis que previsiblement haurà
d’assumir.

4. Optimització dels recursos (7 punts)

7

Fa una proposta molt adaptada a la realitat
del teatre. Parla d’eficiència, reciclatge,
sostenibilitat... en tots els aspectes.

5. Altres (7)

5

Es tracta de propostes adequades
adaptades a la realitat de teatre

TOTAL

29

En general es considera un molt
projecte molt ben desenvolupat.
Hauria estat desitjable concretar més
alguns aspectes.

1. Planificació i manteniment immobiliari
del Teatre des Born (7 punts)

5

Plantejament correcta, massa genèric i poc
estructurat. Hauria estat desitjable presentar
una calendarització de les tasques.

2. Planificació i manteniment de la
maquinària del Teatre (7 punts)

6

Bon plantejament de les tasques a realitzar,
amb un bon nivell de concreció i es veu que
coneix bé el funcionament de la maquinària
del teatre

i

- Ignacio Allorbe Humada
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3. Pla laboral de conciliació del servei de
tramoia i del servei de manteniment de
l’edifici (7 punts)

4

Falta proposta de calendarització i bastanta
concreció.

4. Optimització dels recursos (7 punts)

0

No presenta aquest apartat

5. Altres (7)

2

Explica conceptes que s’havien d’haver
explicar als altres punts i no afegeix altres
propostes

TOTAL

17

Comença desenvolupant el projecte
de manera correcte, encara que hi
falta estructura en alguns casos. El
fet de no desenvolupar, o fer-ho de
manera incorrecte, els dos darrers
punts ha penalitzat molt la puntuació
final.

5.- Atès el punt 8.2 apartat B de les bases reguladores del procés on específica “Per a tenir dret a l’examen pràctic
caldrà haver superat la fase A amb un mínim de 20 punts”, el tribunal cita a JUAN ANTONIO GOMILA CAMPS
(41740045J) a l’examen pràctic el proper dijous dia 28 d’octubre a les 10 hores al Teatre des Born de Ciutadella (
plaça des Born s/n). La resta de candidats queden exclosos del procés al no haver superat les proves amb un mínim
de 20 punts.
6.- Publicar aquesta acta al tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament de Ciutadella i notificar

via Carpeta Ciutadana als afectats.

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

Josep Marquès Oleo
President i Secretari

Mònica Anglada Salord
Vocal
ANGLADA
SALORD
MONICA 41745902M

Josep Marquès Moll
Vocal
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