ACTA DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Codi borsa disciplina/es:
ATP-748-1 aerodinàmica, mecànica de vol, aeronaus
ATP-748-1 aeroports, infraestructures i transport aeri
ATP-748-1 espai, mecànica orbital, vehicles espacials i disseny de missió
ATP-748-1 materials i estructures aeroespacials
ATP-748-1 sistemes aeroespacials, espai aeri i navegació aèria
Reunits els membres ressenyats, i d’acord amb la data establerta, s’inicia l’acte de presentació
de la documentació dels candidats.

La documentació a presentar és:
o
o
o

Historial professional, acadèmic, docent i investigador i documentació acreditativa
Presentació i argumentació de la seva vinculació i coherència dels coneixements i
trajectòria professional envers la disciplina en que participa.
Resum de l’historial professional, acadèmic, docent i investigador (En cas que la
comissió l’hagi demanat expressament a la convocatòria de l’acte de presentació)

Adjuntar el document complimentat Annex I – documentació presentada
Veure document “Annex I- documentació presentada BORSA ATP_2021_C-748-1.pdf” al taulell
d’anuncis de la comissió.

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.

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 19-03-2021

Lloc, data: Terrassa, 19-03-2021

EL PRESIDENT/A
(signatura i nom)

SECRETARI/ÀRIA
(signatura i nom)

VOCAL
(signatura i nom)

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1742/2020, de 23 de desembre

ACTA DE LA PROVA DE VALORACIÓ DELS MÈRITS I CAPACITATS
Codi borsa disciplina/es:
ATP-748-1 aerodinàmica, mecànica de vol, aeronaus
ATP-748-1 aeroports, infraestructures i transport aeri
ATP-748-1 espai, mecànica orbital, vehicles espacials i disseny de missió
ATP-748-1 materials i estructures aeroespacials
ATP-748-1 sistemes aeroespacials, espai aeri i navegació aèria
Reunits els membres ressenyats, es valora la documentació aportada per les persones
candidates.
Aquesta prova és eliminatòria.
La valoració mínima per superar la prova és:
RESULTAT DE LA PROVA DE VALORACIÓ DELS MÈRITS I CAPACITAT
(indicar cognoms i nom per ordre de puntuació, segons la seva idoneïtat en la que s’ha de desglossar la puntuació per
cada un dels aspectes analitzats. per ordre decreixent de valoració. Indicar la o les disciplines corresponents)

COGNOM I NOM
RUIZ DE AZÚA ORTEGA, JOAN ADRIÀ
DE LA CASA , LETICIA MARIA
TRABALÓN RUESCAS, ERIK
BARATECH DÍAZ, JAUME
MUSTERNI GIRBAU, GERARD
DE LA CRUZ MARTÍN, SERGI
CAUHÉ MARTÍN, ELISABET
ADROVER IGLESIAS, DAVID

- VALORACIÓ (puntuació 0-10)
10
9.5
7.5
7
7
0
0
0

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 19-03-2021

Contra aquest resultat, les persones candidates poden presentar reclamació en el termini de 10
dies hàbils des de la data de publicació de la relació ordenada de les persones declarades
aptes 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.

Lloc, data: Terrassa, 19-03-2021

EL PRESIDENT/A
(signatura i nom)

SECRETARI/ÀRIA
(signatura i nom)

VOCAL
(signatura i nom)

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1742/2020, de 23 de desembre

ANNEX Informes persones candidates
ACTA DE LA PROVA DE VALORACIÓ DELS MÈRITS I CAPACITATS
En aquest full s’ha de fer constar de forma consecutiva, els informes de les persones
candidates que han estat valorades en aquesta prova.
Codi borsa disciplina/es:
ATP-748-1 aerodinàmica, mecànica de vol, aeronaus
ATP-748-1 aeroports, infraestructures i transport aeri
ATP-748-1 espai, mecànica orbital, vehicles espacials i disseny de missió
ATP-748-1 materials i estructures aeroespacials
ATP-748-1 sistemes aeroespacials, espai aeri i navegació aèria
Per ordre alfabètic
COGNOM I NOM i INFORME MOTIVAT
ADROVER IGLESIAS, DAVID: No presenta documentación.
BARATECH DÍAZ, JAUME: El candidato acredita el grado de Máster, un nivel de inglés alto, su
CV es bueno, y su experiencioa profesional adecuada a las disciplinas de la bolsa a las que se
presenta.
CAUHÉ MARTÍN, ELISABET: No presenta documentación.
DE LA CASA , LETICIA MARIA: La candidata acredita el grado de Máster, un nivel de Inglés
alto, experiencia docente, su CV es excelente, y su experiencioa profesional muy adecuada a
las disciplinas de la bolsa a las que se presenta.
DE LA CRUZ MARTÍN, SERGI: No presenta documentación.
MUSTERNI GIRBAU, GERARD: El candidato acredita un grado de Aeronáutica, indica un nivel
de inglés alto, experiencia docente, su CV es bueno, y su experiencioa profesional adecuada a
las disciplinas de la bolsa a las que se presenta.
RUIZ DE AZÚA ORTEGA, JOAN ADRIÀ: El candidato acredita los grados de Máster i Doctor,
un nivel de ingles alto, experiencia docente, su CV es excelente, y su experiencioa profesional
muy adecuada a las disciplinas de la bolsa a las que se presenta.
TRABALÓN RUESCAS, ERIK: El candidato acredita el grado de Máster, un nivel de inglés alto,
cierta experiencia docente, su CV es bueno, y su experiencia profesional adecuada a las
disciplinas de la bolsa a las que se presenta.

Lloc, data: Terrassa, 19-03-2021

EL PRESIDENT/A
(signatura i nom)

SECRETARI/ÀRIA
(signatura i nom)

VOCAL
(signatura i nom)

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1742/2020, de 23 de desembre

Convocatòria a l’entrevista
Codi borsa disciplina/es:
ATP-748-1 aerodinàmica, mecànica de vol, aeronaus
ATP-748-1 aeroports, infraestructures i transport aeri
ATP-748-1 espai, mecànica orbital, vehicles espacials i disseny de missió
ATP-748-1 materials i estructures aeroespacials
ATP-748-1 sistemes aeroespacials, espai aeri i navegació aèria
Les persones candidates que han superat la prova de valoració dels mèrits i capacitats són
convocades a la realització de l’entrevista d’acord amb el següent calendari:
Les entrevistes es realitzaran a:
ESEIAAT, Carrer de Colom 1-11, Terrassa, el dia 23 de març a l’aula 3.6 de l’edifici TR5
COGNOM I NOM
BARATECH DÍAZ, JAUME
DE LA CASA , LETICIA MARIA
MUSTERNI GIRBAU, GERARD
RUIZ DE AZÚA ORTEGA, JOAN ADRIÀ
TRABALÓN RUESCAS, ERIK

DATA / HORA/ LLOC

23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021

9:40
10:00
10:20
10:40
11:00

Aula 3.6 – TR5
Aula 3.6 – TR5
Aula 3.6 – TR5
Aula 3.6 – TR5
Aula 3.6 – TR5

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 19-03-2021

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.

Lloc, data: Terrassa, 19-03-2021

EL PRESIDENT/A
(signatura i nom)

SECRETARI/ÀRIA
(signatura i nom)

VOCAL
(signatura i nom)

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1742/2020, de 23 de desembre

