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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ D’UN TÈCNIC MITJÀ (A2), DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EN RÈGIM 
FUNCIONARIAL D’INTERINITAT PER PROGRAMANES I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

 

Data:   Dijous 2 de juny 2022 
Lloc:   C.  Progrés, núm. 22,  de Ripoll 
Hora d’inici:  10:00 hores  
Hora d’acabament:  13:00 hores 
 

Bases i convocatòria 
 

1. En data 28 de març de 2022 el president del Consell Comarcal va acordar aprovar les 
bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu d’un tècnic mitjà (A2), de 
l’Àrea de territori i sostenibilitat, en règim funcionarial d’interinitat per programes, a 
jornada completa, per portar a terme les actuacions previstes en els convenis 
subscrits – o que poguessin subscriure’s – amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
relatius al sanejament i depuració de les aigües de diferents municipis de la comarca i 
per a la realització de les tasques de reposició i millores de l’explotació de les 
depuradores de la comarca. 
 

2.  Les bases reguladores del procés selectiu es van publicar al tauler d’edictes i al web 
de la corporació. La convocatòria es va publicar al BOP de Girona, núm. 67, de 6 
d’abril de 2022, al DOGC núm. 8651, de data 21 d’abril de 2022, al tauler d’edictes i al 
web de la corporació. 
 

3.  Per Decret de Presidència número 2022/124, de data 28 d’abril de 2022, 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. Aquest Decret es va publicar el dia 28 d’abril de 2022 en el 
tauler d’edictes i en el web de la corporació. 
 

4. Per Decret de Presidència núm. 2022/152, de data 17 de maig de 2022, 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 en data 17 de maig de 2022. 
 

Tribunal qualificador 
 
 
Hi assisteixen: 
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Presidenta: Elisabet Muntadas Castellà, cap de l’Àrea de territori i sostenibilitat de la 
corporació. 
 
Vocals: Mireia Grau Sadurní, secretària de la corporació 
 Marta Arxé Llagostera, tècnica d’administració general de la corporació  
 Rafel Planas Mayolas, en representació de l’Escola d’Administració Pública de 
 Catalunya 
Secretària: Montserrat Cañete López, tècnica d’administració general de la corporació   
 
Aspirant que compareix i que ha acreditat el nivell C1 de català: 
 

ASPIRANT 

ANNA SÁNCHEZ SOLDEVILA/2552 

 
SEGONA FASE: OPOSICIÓ. De caràcter obligatori i eliminatori 

 
Primer exercici: Ha consistit en respondre per escrit, en un termini màxim d’una hora, un 
qüestionari tipus test relacionat amb el temari annexat a les bases. El número de preguntes 
ha estat de 25, amb tres respostes alternatives. S’ha comptat 1 punt per resposta correcta i 
s’ha descomptat 0,25 punts per cada resposta incorrecta.  
La puntuació màxima és de 25 punts i s’ha d’assolir una puntuació mínima de 12 punts. 
 
El resultat ha estat el següent: 
 

ASPIRANT RESULTAT 

ANNA SÁNCHEZ SOLDEVILA/2552 17 punts 

 
Segon exercici: Ha consistit en desenvolupar per escrit, durant el temps màxim d’1 hora, un 
supòsit pràctic, amb quatre preguntes, relacionat amb les tasques pròpies del lloc de treball i 
en relació amb el temari detallat a les bases de la convocatòria 
 
L’exercici s’ha valorat de 0 a 25 punts, segons el detall següent, i s’ha d’assolir una puntuació 
mínima de 12 punts: 
 
Pregunta A: 5 punts 
Pregunta B: 5 punts 
Pregunta C: 5 punts 
Pregunta D: 10 punts 
 
El resultat ha estat el següent: 
 

ASPIRANT RESULTAT 

ANNA SÁNCHEZ SOLDEVILA/2552 12 punts 
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TERCERA FASE: VALORACIÓ DE MÈRITS 
 

ASPIRANT MÈRIT 1: 
Experiència 
professional 

 

MÈRIT 2: 
Formació 

 

MÈRIT 3: 
Competències 

ACTIC 
 

TOTAL 
MÈRITS 

ANNA SÁNCHEZ SOLDEVILA 0 0 0 0 

 
PUNTUACIÓ FINAL 

 

ASPIRANT FASE 
OPOSICIÓ 

FASE 
CONCURS 

TOTAL 

ANNA SÁNCHEZ SOLDEVILA 29 0 29 

 
El Tribunal efectua PROPOSTA DE NOMENAMENT a la Presidència de la corporació a favor de 
l’aspirant ANNA SÁNCHEZ SOLDEVILA, com a tècnica mitja (A2),adscrita a l’Àrea de territori i 
sostenibilitat, en règim funcionarial d’interinitat per programes, a jornada completa, per portar a 
terme les actuacions previstes en els convenis subscrits – o que poguessin subscriure’s – amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), relatius al sanejament i depuració de les aigües de diferents 
municipis de la comarca i per a la realització de les tasques de reposició i millores de l’explotació 
de les depuradores de la comarca, amb un període de pràctiques de 4 mesos.  
 
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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