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ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU RESERVAT A 
PROVISIÓ INTERNA D’1 PLAÇA DE CAP DE SALA AMB CARÀCTER 
TEMPORAL 
 
El dia 4 d’abril a les 18:00 es constitueix el Tribunal Qualificador a l’Auditori 
Municipal de Vilafranca del Penedès, assistint l’aspirant Francesc Xavier Terrades 
Pons dels admesos al mateix. 
 
Se li comunica el contingut de la prova pràctica a les bases reguladores del procés 
selectiu, tenint el següent esquema: 
 
Puntuació de la prova: 
 
• Part teòrica: 
 

- 6 punts - Anàlisis de les Fitxes Tècniques i elaboració informe 
 
Criteris avaluació Part teòrica: 
 
S’han tingut en compte a l'hora de puntuar els següents ítems: 
 

- Concreció en la redacció. 
- Raonament en les decisions. 
- Estudi i descripció de solucions tècniques. 
- Estudi i descripció necessitats de personal. 
- Anàlisis i detalls de logística (entrada i sortida vehicles, materials extres, 

infraestructura,...) 
- Anàlisis i detall dels treballs inter – departamentals (PL, USM,...) 

 
• Part pràctica: 
 

- 3 punts – Exercici Autocad (1,5 escalat – 1,5 Impressió en PDF) 
- 3 punts – Manipulació projector mòbil 

 
Criteris avaluació Part pràctica: 
 

- Exercici Autocad: Realització dels dos exercicis. 
- Muntatge: Raonament en les decisions i realització del muntatge 

 
APARTAT PRÀCTIC: 
 
• AUTOCAD: És comença la prova per l’apartat pràctic (exercici en CAD i treballs 
amb projector mòbil). L’aspirant no realitzar la prova de dibuix tècnic assistit per 
ordinador al·legant el desconeixement del Software. La prova consistia en l’escalat i 
la impressió, en PDF d’una implantació. El resultat de la mateixa és de 0 punts de 
dos possibles. 
• TREBALLS PROJECTOR MÒBIL: A continuació és realitza la part de treball amb el 
projector mòbil. Muntats a l’escenari hi ha una taula de control i un projector mòbil 
Martin MAC600. Tot i que l’aspirant realitza els procediments de forma correcte i en 
ordre no aconsegueix encendre la làmpada del mateix. Si que realitza el patch de 
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l’aparell i l’enrutat del mateix. No s’atorga la puntuació màxima al aspirant al no 
aconseguir encendre la làmpada del projector, però desprès d’analitzar els 
procediment que realitza al llarg de l’exercici s’atorgà 1,5 punts. 
 
APARTAT TEÒRIC: 
 
• Un cop acabat l’aparta pràctic es passa a realitzar la prova teòrica. S’entreguen 
un parell de fitxes de dos espectacles (El aire que nos rodea i el Ball) per a que en 
faci la anàlisis i redacti un informe amb les necessitats tècniques a l’hora 
d’implantar els espectacles als equipaments escènics municipals de Vilafranca del 
Penedès. 
 
L’aspirant realitza un parell d’informes no massa extensos però detallant alguns 
temes tècnics i de logística importants. Fent referència a àmbits de material, 
lloguer, programació, planificació, logística inter - departamental,... 
 
Segurament podria haver afegit altres temes o ampliat els que ja ha detallat, per 
aquest motiu no pot obtenir la màxima puntuació. La puntuació obtinguda és un 6. 
 
RESULTAT GLOBAL. 

La nota de l’exercici de l’aspirant un cop realitzades el conjunt de proves del 
concurs és d’un 7,5. Per tant es qualifica com a apte d’acord amb les previsions del 
punt 7.4 de les bases reguladores del procés selectiu. 
 
Un cop corregits l’exercici, els membres del Tribunal procedeixen a valorar els 
mèrits dels aspirants que han superat la prova pràctica, resultant que no assoleix 
cap puntuació en no presentar cap certificat d’activitat formativa ni reunir el 
període mínim previst a les bases per l’experiència professional, d’acord amb les 
previsions de les bases reguladores. 
 
D’acord amb això, es proposa la contractació del senyor Francesc Xavier Terrades 
Pons. 
 
El membres del Tribunal Qualificador. 
 
 
 

 


