ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
DE SELECCIÓ D’UN TÈCNIC DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA (A2), EN RÈGIM FUNCIONARIAL
D’INTERINITAT I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Data:
Dijous 16 de juny de 2022
Lloc:
C. Progrés, núm. 22, de Ripoll
Hora d’inici:
10:00 hores
Hora d’acabament: 13:30 hores
Bases i convocatòria
1. En data 12 d’abril de 2022 el president del Consell Comarcal va acordar aprovar les
bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu d’un tècnic de transició
energètica (A2), a jornada completa, en règim funcionarial d’interinitat, per portar a
terme el programa temporal “Impuls de la transició energètica en el marc de
l’estratègia “SOLARCAT”, i constitució d’una borsa de treball.
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. 81, de 26
d’abril de 2022, al DOGC núm. 8661, de data 5 de maig de 2022, al tauler d’edictes i
al web de la corporació.

3.

Per Decret de Presidència núm. 2022/155, de data 20 de maig 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 20 de maig de 2022 en el
tauler d’edictes i en el web de la corporació.

4.

Per Decret de Presidència núm. 2022/173, de data 7 de juny 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.

Tribunal qualificador
Hi assisteixen:
Presidenta: Elisabet Muntadas Castellà, cap de l’Àrea de territori i sostenibilitat de la
corporació.
Vocals:
Mònica Povedano Pérez, tècnica mitja de medi ambient.
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Marc Marí Romeo, cap del servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Santi Farriol Rafel, en representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Secretària: Mireia Grau Sadurní, secretària de la corporació.
Aspirants que compareixen i que han acreditat el nivell C1 de català:

ASPIRANTS
ENRIC AREGALL BARGALLÓ 9963
JOEL VIDAL SOLER 8005
MARTÍ VIDAL NIUBÓ 0387

SEGONA FASE: OPOSICIÓ. De caràcter obligatori i eliminatori
Exercici de caràcter obligatori i eliminatori.- Ha consistit en contestar per escrit, durant el
temps màxim d’1,5 hores, diverses preguntes curtes o diversos supòsits pràctics relacionats
amb les funcions a desenvolupar i amb el temari detallat a les bases reguladores.
L’exercici s’ha qualificat entre 0 i 60 punts, quedant eliminades les persones aspirants que
han obtingut una qualificació inferior a 30 punts.
El resultat ha estat el següent:

ASPIRANTS
ENRIC AREGALL BARGALLÓ 9963
JOEL VIDAL SOLER 8005
MARTÍ VIDAL NIUBÓ 0387

RESULTAT
28,75
43,80
52

TERCERA FASE: VALORACIÓ DE MÈRITS

ASPIRANT

MÈRIT 1:
Experiència
professional

MÈRIT 2:
Formació

MÈRIT 3:
Titulacions
acadèmiques

MÈRIT 4:
Competències
ACTIC

TOTAL
MÈRITS

JOEL VIDAL SOLER 8005
MARTÍ VIDAL NIUBÓ 0387

0
3

0
0,50

2
0

0
0

2
3,50

______________________________________________________________
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

PUNTUACIÓ FINAL

ASPIRANT
JOEL VIDAL SOLER 8005
MARTÍ VIDAL NIUBÓ 0387

FASE
OPOSICIÓ
43,80
52

FASE
CONCURS
2
3,50

TOTAL
45,80
55,50

El Tribunal efectua PROPOSTA DE NOMENAMENT a la Presidència de la corporació a favor de
l’aspirant MARTÍ VIDAL NIUBÓ, com a tècnic de transició energètica (A2), a jornada completa,
en règim funcionarial d’interinitat, per portar a terme el programa temporal “Impuls de la
transició energètica en el marc de l’estratègia SOLARCAT”, amb un període en pràctiques de 4
mesos.
L’aspirant JOEL VIDAL SOLER, que ha superat la fase d’oposició però no ha resultat finalment
seleccionat, queda incorporat a una borsa de treball per a la cobertura de vacants o
substitucions en règim d’interinitat, en llocs de treball amb funcions similars a les del lloc de
treball convocat, pel termini de dos anys.
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
ELISABET MUNTADAS
CASTELLÀ - DNI
43628237C (SIG)

VOCAL
Firmado digitalmente por ELISABET
MUNTADAS CASTELLÀ - DNI
43628237C (SIG)
Fecha: 2022.06.17 12:38:38 +02'00'

VOCAL
Marc Marí Romeo DNI 35074982M
(TCAT)

MÒNICA POVEDANO
PÉREZ - DNI
43629663C (SIG)

Firmado digitalmente por MÒNICA
POVEDANO PÉREZ - DNI 43629663C
(SIG)
Fecha: 2022.06.17 11:50:28 +02'00'

VOCAL
Signat digitalment per Marc Marí
Romeo - DNI 35074982M (TCAT)
Data: 2022.06.20 10:27:17
+02'00'

33901515K JAUME
FARRIOL RAFEL (R:
S0800581A)

Signat digitalment per 33901515K
JAUME FARRIOL RAFEL (R:
S0800581A)
Data: 2022.06.20 10:56:45 +02'00'

SECRETÀRIA
Signat digitalment per MIREIA

MIREIA GRAU SADURNÍ GRAU SADURNÍ - DNI 47793617P
- DNI 47793617P (TCAT) (TCAT)
Data: 2022.06.17 10:22:56 +02'00'

______________________________________________________________
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

