
  
 

______________________________________________________________ 

Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B 
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat  
 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
SELECTIU CONVOCAT PER A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE 5 JOVES, 
EN EL MARC DEL PROJECTE BRIGADES JOVES DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON. 

 
 
Data:   Dilluns 25 de juny de 2018 
Lloc:   C.  Progrés, núm. 22,  de Ripoll 
Hora d’inici:  09:30 hores  
Hora d’acabament:  12:00 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, a l’Oficina Jove del 
Ripollès (tauler d’ofertes laborals i pàgina facebook i web), i a la web municipal de 
l’Ajuntament de Campdevànol. 

 
2.- Per Decret de Presidència de 19 de juny de 2018, es va aprovar la llista provisional 

d’admesos i exclosos, es va 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 reclamacions que estimessin 
oportunes. 

 
3.-  Per Decret de Presidència de 22 de juny  d’enguany, es va aprovar 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: Sra. Sandra Porcel Cano, cap de l’Àrea de Cooperació Municipal i Serveis a les 

Persones de la corporació 
 

Vocals: Sra. Sílvia Rigat i Calderón, tècnica de turisme de l’Ajuntament de 
Camprodon. 

  
Sra. Maria Güell i Teixidor,  administrativa de l’Ajuntament de Camprodon.  
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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 : 
 
 

CANDIDATS Exempts català 

BMC201Z SI 

LAJ782X SI 

SCJ588E SI 

 
 

 Fase 1: Prova tipus test 
 
La prova constarà d’un conjunt de 15 preguntes tipus test amb una única  resposta correcta a 
escollir entre tres opcions, sobre coneixement general del municipi de Campdevànol 
(temàtica social, cultural, composició de l’Ajuntament, esportiu i altres temes d’interès local), 
així com sobre les tasques del lloc de treball a ocupar. Per cada resposta correcta s’obtindrà 1 
punt. 

El resultat de la prova ha estat el següent:  

 

CANDIDATS Resultat 

BMC201Z 12 

LAJ782X 9 

SCJ588E 9 

 
Fase 2: Valoració de mèrits 

 
- Per la participació activa en les activitats de joventut en els darrers anys: 1,5 punts 
- Per la participació activa en les entitats associatives i municipals en els darrers anys:1,5 
punts. 
 

CANDIDATS Resultat 

BMC201Z 0 

LAJ782X 1,5 

SCJ588E 0 

 
 
 

Fase 3: Entrevista personal 
 
L’entrevista tindrà una puntuació màxima d’1 punt, i s’estructurarà de la manera següent: 
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- Competència comunicativa.  

- Motivació dels candidats. 

- Predisposició en el treball en equip 

CANDIDATS Resultat 

BMC201Z 1 

LAJ782X 1 

SCJ588E 1 

 

PUNTUACIÓ FINAL 
 

Un cop sumades les puntuacions obtingudes en les diferents fases del procés selectiu, a 
continuació es detalla la relació de candidats, amb les seves puntuacions totals ordenades 
decreixentment.  
 
 

Candidats Fase 1: Test Fase 2: 
Mèrits 

Entrevista Resultats 

BMC201Z 12 0 1 13 

LAJ782X 9 1,5 1 11,50 

SCJ588E 9 0 1 10 

 
El tribunal efectua PROPOSTA DE NOMENAMENT a la presidència de la corporació a favor 
dels candidats següents: 

- Cristina Bassols Moret: vigilant festival Isaac Albéniz 
- Jillian López Amortegui: peó brigada 
- Joan soler Conill: vigilant pavelló municipal 

 
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. 
 
Ripoll, 25 de juny de 2018 
 
 
La presidenta 
 
 

Vocal - secretària 

Vocal  
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