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Acta de la Comissió de Valoració de la convocatòria en comissió de serveis 
pel sistema de concurs del lloc de treball de director/a tècnic/a la Unitat 
tècnica de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm. de la sessió: 1/2019  
Data: 30 de setembre de 2019 
Horari: 9.10 a 10.50. 
Lloc:  sala gran situada a la quinta planta de la seu de l’Ajuntament de Palma (plaça Santa 
Eulàlia, núm. 9, de Palma). 
 
Assistents  
 

Juana María Saurina Castell, presidenta 

Alexandre Bergas Ribas, secretari 

Teresa Solsona Espriu, vocal   

Maria Magdalena Palou Sampol, vocal  

Maria Francisca Mateu Sabater, vocal   

 
Ordre del dia  
 
1. Valoració dels mèrits aportats per els tres aspirants presentats a la convocatòria en comissió 
de serveis pel sistema de concurs del lloc de treball de cap de la Unitat tècnica de l’Àrea de 
Justícia Social, Feminisme i LGTBI. 
 
2. Aprovació de l’acta. 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
1. Valoració dels mèrits aportats pels vuit aspirants presentats a la convocatòria en 
comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de treball de director/a tècnic/a de la 
Unitat tècnica de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI 
 
Els membres de la Comissió de Valoració procedeixen a l’examen i valoració dels mèrits dels 
aspirants que s’han presentat a la convocatòria del lloc de feina esmentat. 
 
S’han presentat tres aspirants i han obtingut les següents puntuacions: 
 
1. ANTONI XAVIER COLOM COLOM (TOTAL PUNTUACIÓ 7,25)  

 
a) Experiència professional: 4 punts. 
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33 anys, 5 mesos i 25 dies. Es valora amb la puntuació màxima, 4 punts. 
 
b) Cursos de formació: 2,50 punts. 
 
Es valora l’apartat cursos de formació amb la puntuació màxima de 2,50 punts atès que 
l’aspirant compta amb número d’hores d’aprofitament suficient per assolir aquesta puntuació.  
 
c) Coneixement de la llengua catalana: 0,75 puntS. 
 

o Certificat C1: 0,50 punts. 
o Certificat LA: 0,25 punts. 

 
2. JOSEP JOAN ESCALES TOUS (TOTAL PUNTUACIÓ 9,00) 
 
a) Experiència professional: 4 punts 
  
13 anys, 8 mesos i 8 dies. Es valora amb la puntuació màxima, 4 punts. 
 
b) Cursos de formació: 2,50 punts 
 
Es valora l’apartat cursos de formació amb la puntuació màxima de 2,50 punts atès que 
l’aspirant compta amb número d’hores d’aprofitament suficient per assolir aquesta puntuació.  
 
c) Titulacions acadèmiques oficials: 2 punts.  
 

o Llicenciatura en psicologia: 2 punts.  
 
d) Coneixement de la llengua catalana: 0,50 punts. 
 

o Certificat C1: 0,50 punts. 
 
3. MATEU CRESPÍ PERELLÓ (TOTAL PUNTUACIÓ 7,50) 
 
a) Experiència professional: 4 punts. 
  
21 anys, 0 mesos i 15 dies. Es valora amb la puntuació màxima, 4 punts. 
 
b) Cursos de formació: 2,50 punts. 
 
Es valora l’apartat cursos de formació amb la puntuació màxima de 2,50 punts atès que 
l’aspirant compta amb número d’hores d’aprofitament suficient per assolir aquesta puntuació.  
 
c) Titulacions acadèmiques oficials: 0,50 punts.  
 

o Màster universitari en gestió i comunicació d’entitats socials;0,50 punts. 
 
c) Coneixement de la llengua catalana: 0,50 punts. 
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o Certificat C1: 0,50 punts. 
 
La Comissió de Valoració proposa al regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública el 
nomenament de l’aspirant Josep Joan Escales Tous per ocupar el lloc de feina de director 
tècnic de la Unitat Tècnica de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, això atès que ha 
obtingut la major puntuació en la fase de concurs. 
 
2. Aprovació de l’acta  
 
Aquesta acta s’aprova per unanimitat.    
 
Es fa consta que els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació d’aquesta acta, per formular al·legacions. 
  
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.  
 
 
 


