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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

 

Data:   Dijous 20 d’octubre 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 14 de juliol de 2022 el president del Consell Comarcal va acordar aprovar les 

bases reguladores i la convocatòria del procés de creació d’una borsa de treball de 

tècnic d’administració electrònica del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

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. 141, de 26 de 

juliol de 2022, al DOGC núm. 8715 de 22 de juliol de 2022, al tauler d’edictes i al web 

de la corporació.  

 

3. Per Decret de Presidència núm. 2022/278, de data 7 de setembre 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.  
 

4. Per Decret de Presidència núm. 2022/312, de data 24 de setembre 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: Mireia Grau Sadurní, secretària de la corporació 

 

Vocals:  

Lluís Toneu Panicot, tècnic d’administració electrònica de la corporació 

Carles Ferrer Prat, tècnic de dinamització i assessorament al territori del Consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya 

Alícia Serna González, en representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
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Secretària: Montserrat Cañete López, tècnica d’administració general de la corporació  

 

Aspirants que compareixen i que han acreditat el nivell C1 de català:  

 

ASPIRANTS 

JOAN FAIG COLOMER 4095 

ANNA COSTA SOLANAS 0931 

 

 

SEGONA FASE: OPOSICIÓ. De caràcter obligatori i eliminatori 
 

Primer exercici.- Ha consistit en la resolució de dos supòsits pràctics, en el temps màxim de 

90 minuts, relacionats amb el temari detallat a l’annex 2 de les bases i les comeses del lloc de 

treball. S’ha valorat la correcció del raonament, la solució proposada i la capacitat de 

redacció de la persona aspirant.   

 

Aquests exercicis s’han puntuat a raó de 0 a 30 punts cadascun dels dos supòsits pràctics i 

han quedat eliminades els aspirants que no han obtingut la qualificació mínima de 28 punts 

(mínim de 14 punts per supòsit pràctic). 

 

L’aspirant senyor Joan Faig Colomer no ha contestat el segon supòsit pràctic i per tant ha 

quedat eliminat del procés selectiu, atès que s’havia d’obtenir una puntuació mínima de 14 

punts per cas pràctic per superar la fase d’oposició. 

 

El resultat ha estat el següent: 

 

ASPIRANTS CAS 1 CAS 2 

ANNA COSTA SOLANAS 0931 17,25 15,00 

 

 

 
TERCERA FASE: VALORACIÓ DE MÈRITS 

 
ASPIRANT MÈRIT 1: 

Experiència 

professional 

Administració Pública 

(0-15 punts) 

MÈRIT 2: 
Cursos 

(0-10 

punts) 

MÈRIT 3: 
Titulacions 

(0-2 punts) 

MÈRIT 4 
ACTIC 

(0- 2 

punts) 

MÈRIT 5 
Nivell C2 català 

(1 punt) 

TOTAL MÈRITS 

ANNA COSTA 

SOLANAS 0931 

0 0 0 0 0 0 
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PUNTUACIÓ FINAL I ORDRE EN BORSA 
 

ASPIRANT FASE 
OPOSICIÓ 

FASE 
CONCURS 

TOTAL 

ANNA COSTA SOLANAS 0931 32,25 0 32,25 

 

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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