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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
SELECTIU CONVOCAT PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE 
JOVENTUT COMPARTIT PER MUNICIPIS. 

 

Data:   Dimecres 27 de novembre de 2019 
Lloc:   C.  Progrés, núm. 22,  de Ripoll 
Hora d’inici:  09:35 hores  
Hora d’acabament:  13:30 hores 
 

Bases i convocatòria 
 

1. Les bases reguladores que han de regir el procés de selecció, han estat publicades al 
tauler d’anuncis del Consell Comarcal i a la seva pàgina web. La convocatòria s’ha 
publicat en el BOP de Girona núm. 7901 de 14 d’octubre, al tauler d’edictes i la 
pàgina web de la corporació. 

 
2. Per Decret de Presidència de 13 de novembre de 2019 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 26 de novembre 2019 s’aprovà la llista definitiva 
d’admesos i exclosos, el qual s’ha publicat en el tauler d’edictes de la corporació i al 
web comarcal. 
 

Tribunal qualificador 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta: -Carme Arimany Raulet, cap de l’Àrea de Cooperació Municipal i Serveis a les 
  Persones de la corporació 

 
Vocals: -  Laura Vidal Sunyer, tècnica de Joventut  de la corporació. 

 - Marta Arxé i Llagostera, en representació de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 

 -  Neus Panella i Pous, tècnica de l’Àgencia Catalana de Joventut del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

 
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:  
 

ASPIRANTS 

Anna Biel Ventura/2828 

Isabel Gómez García/ 4500 

Marta Ordeig Casas/ 4972 

 
FASE OPOSICIÓ: de caràcter obligatori i eliminatori 

 
a) Part general: 

 
Prova escrita tipus test, d’1 hora de durada, on s’hauran de respondre 40 preguntes amb tres 
respostes alternatives de les quals una és correcta. 
La valoració d’aquesta prova serà de 0 a 40 punts i s’atorgarà 1 punt per resposta correcta i 
es descomptarà 0,25 punts per cada resposta incorrecta. La puntuació màxima serà de 40 
punts i l’opositor que no assoleixi un mínim de 20 punts serà eliminat.  
 

El resultat ha estat el següent: 

 

ASPIRANTS RESULTAT 

Anna Biel Ventura/2828 20,50 

Isabel Gómez García/ 4500 23,50 

Marta Ordeig Casas/ 4972 16,25 

 
Queda eliminada l’aspirant Marta Ordeig Casas/ 4972 per no superar la puntuació mínima de 
20 punts. 
 

b) Part específica:  
 
Consistirà en la resolució d’un cas pràctic, en un termini màxim de 90 minuts, on s’haurà 
d’elaborar, a partir de les dades facilitades, un projecte amb la seva justificació, objectius 
generals i estratègics, els destinataris als quals s’adreça, la metodologia emprada i els 
recursos necessaris, la temporalització i l’avaluació del mateix. El cas pràctic que plantejarà el 
tribunal estarà relacionat amb el temari que s’adjunta i les comeses del lloc de treball. 
 
La valoració d’aquesta prova serà de 30 punts. La puntuació màxima serà de 30 punts i 
l’opositor que no assoleixi un mínim de 15 punts serà eliminat 

 
 

El resultat ha estat el següent: 

ASPIRANTS RESULTAT 

Anna Biel Ventura/2828 15 

Isabel Gómez García/ 4500 9 
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Queda eliminada l’aspirant Isabel Gómez García/ 4500, per no superar la puntuació mínima de 
15 punts. 
 

FASE CONCURS 

 

ASPIRANT MÈRIT 1: 
Experiència 
professional 

(Màxim 16 punts) 

MÈRIT 2 

Cursos 
(Màxim 8 
punts) 

MÈRIT 3: 

 Titulacions 
addicionals (Màxim 
12 punts) 

MÈRIT 4: 

Idiomes 
(Màxim 4 
punts) 

TOTAL 
MÈRITS 

Anna Biel 
Ventura/2828 

0 0 0 0 0 

 
PUNTUACIÓ FINAL 

 

ASPIRANT FASE OPOSICIÓ FASE CONCURS TOTAL 

Anna Biel Ventura/2828 35,50 0 35,50 

 
 
Contra aquest acte es pot interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació, en el 
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 
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 

 

 

VOCAL 

SECRETÀRIA 
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