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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
SELECTIU CONVOCAT PER A LA SELECCIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA EN RÈGIM DE 
FUNCIONARI INTERÍ I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.  

 

Data:   Dijous 15 de novembre de 2018 

Lloc:   C.  Progrés, núm. 22,  de Ripoll 

Hora d’inici:  09:30 hores  

Hora d’acabament:  14:30 hores 
 

Bases i convocatòria 
 

1. Les bases reguladores que han de regir el procés de selecció, han estat publicades al 

tauler d’anuncis i al web de la corporació. La convocatòria s’ha publicat al BOP de 

Girona, al tauler d’anuncis i al web de la corporació. 

 

2. Per Decret de Presidència de data 11 d’octubre de 2018 es va aprovar la llista 

provisional d’admesos i exclosos, es van nomenar els membres del Tribunal 

qualificador, es va fixar el dia per a la realització de les proves i es va acordar publicar 

el Decret al tauler d’edictes de la corporació i a la seva pàgina web, per tal que les 

persones interessades poguessin presentar les al·legacions i les reclamacions que 

estimessin oportunes. 

 

3. Per Decret de Presidència de 30 d’octubre de 2018 s’aprovà la llista definitiva 

d’admesos i exclosos, la qual va ser publicada en el tauler d’edictes de la corporació i 

al web comarcal. 

 

Tribunal qualificador 
 

 

Hi assisteixen: 

 

Presidenta: Mireia Grau i Sadurní, secretària de la corporació 

 

Vocals: .Marta Arxé i Llagostera, tècnica d’administració general de la corporació. 

 Raquel Costa i Iglésias, secretària de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 

Secretària: Montserrat Cañete i López, tècnica d’administració general de la corporació. 

 

Tots els membres assistents prenen possessió dels seus càrrecs, amb acceptació expressa de les 

obligacions i dels drets que els són inherents, i es declara formalment constituït el Tribunal.  
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Aspirants que compareixen i que han acreditat el nivell C1 de català: 

 

ASPIRANT Exempts de català 

CCL930N SI 

CFS987L SI 

PTA012E SI 

CTE005G SI 

CBT508D SI 

DPM207W SI 

PCMC813G SI 

DCD594C SI 

 

 
FASE OPOSICIÓ 

 

Primer exercici: Consistirà en respondre per escrit, en un termini màxim d’una hora un 

qüestionari tipus test relacionat amb el temari previst a les bases reguladores de la 

convocatòria. El número de preguntes serà de 15, amb tres respostes alternatives. Es 

comptarà 1 punt per resposta correcta i es descomptarà 0,25 punts per cada resposta 

incorrecta. La puntuació màxima serà de 15 punts i l’aspirant que no assoleixi un mínim de 

7,5 punts serà eliminat. 

 

El resultat ha estat el següent: 

 

ASPIRANT RESULTAT 

CCL930N 12,5 

CFS987L 6,75 

PTA012E 12,5 

CTE005G 5 

CBT508D 1,5 

DPM207W 3,75 

PCMC813G 12,5 

DCD594C 6,25 

 

Els aspirants que no han superat la puntuació mínima de 7,5 punts queden eliminats. 

 

Segon exercici: Es desenvoluparà per escrit, durant el període màxim d’una hora i trenta 

minuts. Consistirà en el desenvolupament d’un o diversos casos pràctics plantejats pel 

tribunal,  relacionats tant amb les funcions administratives a desenvolupar, com amb el 

temari que s’adjunta en aquestes bases específiques. La puntuació màxima d’aquest exercici 

serà  de 10 punts i els opositors que no assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats. Es 

valoraran els coneixements, la sistemàtica en l’exposició, la precisió en el llenguatge 
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administratiu, la capacitat de síntesi, així com l’adequada aplicació de la normativa vigent. 

Així mateix, es valorarà l’ortografia i el modelatge administratiu. 

 

El resultat ha estat el següent: 

 

ASPIRANT RESULTAT 

CCL930N 5,92 

PTA012E 7,91 

PCMC813G 5,28 

 

 

FASE DE CONCURS 

 

 

ASPIRANTS MÈRIT 1:  

Experiència professional 

(Màxim 3 punts) 

MÈRIT 2 

Formació complementària 

 (Màxim 2 punts) 

TOTAL MÈRITS 

CCL930N 
0 0 0 

PTA012E 
3 1,5 4,5 

PCMC813G 
3 0,75 3,75 

 
 

PUNTUACIÓ FINAL 
 
 

ASPIRANT FASE OPOSICIÓ FASE CONCURS TOTAL 

 

CCL930N 

 

 

18,42 

 

0 

 

18,42 

 

PTA012E 

 

 

20,41 

 

4,5 

 

24,91 

 

PCMC813G 

 

 

17,78 

 

3,75 

 

21,53 
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PROPOSTA DE NOMENAMENT 
 

El tribunal efectua PROPOSTA DE NOMENAMENT a la presidència de la corporació a favor de 

l’aspirant senyor Alexandre Porta i Tallant , com a administratiu  en règim de funcionari interí. 

 

I perquè en quedi constància, es redacta aquesta acta la qual, un cop llegida i trobada conforme, 

és signada per tots els membres del tribunal. Jo, la secretària, en dono fe. 

 
 

Presidenta 

 

 

Vocal 

Vocal 

 

 

Secretària 
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