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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
SELECTIU CONVOCAT PER A LA SELECCIÓ D’UN TÈCNIC COORDINADOR DEL PROJECTE “PLA 
PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME DE NATURA AL RIPOLLÈS: L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS 
MÉS AUTÈNTICS” I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

 

Data:   Dimecres 19 de desembre de 2018 
Lloc:   C.  Progrés, núm. 22,  de Ripoll 
Hora d’inici:  10:00 hores  
Hora d’acabament:  15:00 hores 
 

Bases i convocatòria 
 

1. Les bases reguladores que han de regir aquest procés de selecció i la seva 
convocatòria s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 211, de 5 
de novembre de 2018, al tauler d’edictes de la corporació i a la seva pàgina web. 
 

2. Per Decret de Presidència de data 30 de novembre 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 data 18 de desembre de 2018 es va aprovar la llista 
definitiva d’admesos i exclosos, la qual es va publicar al tauler d’edictes de la 
corporació i a la seva pàgina web.  
 

  
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. 

Carme Arimany i Raulet, en representació de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 

 
Secretària: Montserrat Cañete López, tècnica d’administració general del Consell Comarcal 
del Ripollès. 
 
Hi assisteix també la senyora Raquel Molina, tècnica coordinadora de l’àrea de turisme de 
l’Àgència de Desenvolupament del Ripollès, en qualitat d’assessora especialista externa, amb 
veu però sense vot. 
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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.  
 
Aspirants que compareixen i que estan exempts de realitzar la prova de català i castellà. 
 

ASPIRANT Exempts de català i castellà 

STL647L SÍ 

CPA831T SÍ 

 
 

FASE OPOSICIÓ 
 

Primer exercici: Consistirà en respondre per escrit, en un termini màxim d’una hora un 
qüestionari tipus test relacionat amb el temari que s’annexa a les bases. 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 

STL647L 2,75 

CPA831T 7,5 

 
L’aspirant STL647L queda eliminada del procés selectiu per no superar la puntuació mínima. 

 

Segon exercici: Exercici pràctic relacionat amb el turisme a la comarca del Ripollès. La 
puntuació màxima d’aquest exercici serà de 10 punts i l’aspirant que no assoleixi un mínim de 
5 punts serà eliminat. 

El resultat ha estat el següent: 
 

ASPIRANT RESULTAT 

CPA831T 6,10 

 
 

FASE DE CONCURS 
 

ASPIRANT MÈRIT 1 
Experiència professional 

 

MÈRIT 2 
Titulacions 

 
(Màxim 3 

punts) 

MÈRIT 3 
Formació 

complementària 
(Màxim 1,5 

punts) 

MÈRIT 4 
Competències 
en tecnologia i 
comunicació 

 
(Màxim 1 punt) 

MÈRIT 5 
Idiomes 

 
(Màxim 0,50 

punts)  

TOTAL 
MÈRITS 

AAPP 
(Màxim 4 

punts) 

Empresa 
privada 

(Màxim 3 
punts) 

CPA831T 0 0 1,5 0 0 0 1,50 
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PUNTUACIÓ FINAL 
 

ASPIRANT FASE OPOSICIÓ FASE CONCURS ENTREVISTA  TOTAL 

CPA831T 13,60 1,50 3,5 18,60 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

 
El tribunal efectua PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ a la Presidència de la corporació a favor de 
l’aspirant ALBERT CANAL I PUJOL, com a tècnic coordinador del projecte “Pla per a la promoció 
del turisme de natura al Ripollès: l’experiència dels pirineus més autèntics” en règim laboral 
temporal. 
 
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 

 

Mireia Grau i Sadurní 

Vocal 

 

Marta Arxé i Llagostera 

Vocal 

 

Carme Arimany i Raulet 

Secretària 

 

Montserrat Cañete i López 
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