
 
 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ D’UN TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL PER EXECUTAR EL PLA DE SOSTENIBILITAT 
TURÍSTICA EN DESTÍ (PSTD) DEL RIPOLLÈS, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

 

Data:   Dilluns 21 de novembre de juny 2022 
Lloc:   C.  Progrés, núm. 22,  de Ripoll 
Hora d’inici:  10:00 hores  
Hora d’acabament:  14:15 hores 
 
 

Bases i convocatòria 
 
 

1. En data 31 d’agost de 2022 el president del Consell Comarcal va acordar aprovar les 
bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció d’un tècnic d’administració 
general (A1), en règim funcionarial d’interinitat per programes i jornada completa, per 
executar el “Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) del Ripollès”, durant el temps 
necessari per a l’execució d’aquest projecte.  

 
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. 175, de 13 de 
setembre de 2022, al DOGC núm. 8748, de 8 de setembre de 2022, al tauler d’edictes i 
al web de la corporació. 

 
3. Per Decret de Presidència 2022/362, de data 27 de d’octubre 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 en data 27 d’octubre de 2022 en el tauler 
d’edictes i en el web de la corporació. 

 
4. Per Decret de Presidència núm. 2022/387, de data 14 de novembre 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 14 de novembre de 2022. 
 

Tribunal qualificador 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta: Mireia Grau Sadurní, secretària de la corporació. 
 
Vocals: Cristina Coma Clotet, tècnica d’administració general de la corporació. 
 Marta Arxé Llagostera, tècnica d’administració general de la corporació. 
 Anna Maria López Penina, en representació de l’Escola d’Administració Pública de 
 Catalunya.  
 



 
Secretària: Montserrat Cañete López, tècnica d’administració general de la corporació   
 
Aspirants que compareixen i que han acreditat el nivell C1 de català: 
 
 

ASPIRANT 

KASSANDRA ALBERTINA ELISA GIRARD 6465 

GISELA BOSCH BERLOSO 5410 

 
SEGONA FASE: OPOSICIÓ. De caràcter obligatori i eliminatori 

 
a) Prova escrita: Ha consistit en el desenvolupament per escrit, en un termini màxim de 90 
minuts, del tema 10 del temari general i del tema 3 del temari específic. 
 
La puntuació màxima és de 20 punts i s’ha d’assolir una puntuació mínima de 10 punts. 
 
El resultat ha estat el següent: 
 

ASPIRANT RESULTAT 

KASSANDRA ALBERTINA ELISA GIRARD 6465 10 

GISELA BOSCH BERLOSO 5410 8 

 
Queda eliminada l’aspirant Gisela Bosch Berloso per no assolir la puntuació mínima de 10 punts. 
 
b) Cas pràctic: Ha consistit en la resolució de dos supòsits pràctics relacionats amb el temari. 
 
La puntuació màxima és de 40 punts. 
 
El resultat ha estat el següent: 
 

ASPIRANT RESULTAT 

KASSANDRA ALBERTINA ELISA GIRARD 6465 14,5 

 
El Tribunal considera per unanimitat que l’aspirant no ha assolit els mínims exigibles en aquesta 
prova, fet pel qual considera que no ha superat la fase d’oposició. 
 
El Tribunal declara desert aquest procés de selecció d’un tècnic d’administració general (A1), en 
règim funcionarial d’interinitat per programes i jornada completa, per executar el “Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) del Ripollès. 
 
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. 
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