
ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA BORSA D’AUXILIAR 
ADMINSTRATIU/VA DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Lloc:  
Agència de Desenvolupament del Ripollès  
Carrer Joan Miró, 2-4  
17500 Ripoll  
Dia: 01/10/2018  
Hora: 10:00 hores  
 
 
ASSISTENTS 
 
President:  
Gerard Soler i Serra  
 
Vocals:  
Sara Parejo  
Mireia Sardà 
Rosabel Jiménez 
Carina Creixans 
 
Constitució del Tribunal Qualificador  

Quan són les 10:00 hores es constitueix el Tribunal Qualificador als efectes de realitzar 
el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball obtinguda per cobrir les 
necessitats de contractació de personal auxiliar administratiu de l’Agència, així com 
també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que 
puguin donar-se a l’Agència. 

 
 
D’acord amb les bases reguladores del procés de selecció i un cop valorats els mèrits 
alꞏlegats i acreditats documentalment pels aspirants admesos segons el barem que 
consta en les bases reguladores, i un cop realitzada la prova escrita valorada i la 
entrevista tal i com s’estipula en les bases dels aspirants admesos presentats, 
comprovada la documentació de l’expedient dels diferents aspirants  

 

 
DISPOSICIÓ 

El Tribunal resol: 

 

Primer. Vist que un cop efectuada la PROVA PRÀCTICA i la ENTREVISTA i la 
valoració de MÈRITS establir la puntuació final del procés per a la selecció per a la 
creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de 
personal auxiliar administratiu de l’Agència d’acord amb la puntuació que reflecteix 
en aquesta acta, establint l’ordre del procés 



POSICIÓ  DNI  PUNTUACIÓ TOTAL

1  39913621L  21,9 

2  43631709L  18,3 

3  43627207W 18,25 

4  43627930N 18,1 

5  34759392K 17,9 

6  77296361P 15,65 

7  33953008V 14,6 

8  43632093N 12,9 

9  43626052C 11,8 

10  78022669E  10,75 

11  43636347B 10,7 

12  40525396V 10 

13  43537626Y  9,1 

14  43625976J  8,5 

15  43625975N 6,5 

 

Segon. Publicar el resultat del procés al tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
L’Agència i proposar la contractació del següent aspirant 39913621L i en cas de 
renúncia el candidat/a posterior 

 

 

Tercer. Elevar aquesta resolució a l’òrgan competent de l’Agència als efectes 
oportuns. 

 

I perquè així consti es signa aquesta acta que consta de dos  pàgines enumerades de 
la 1 a la 2, pels membres del Tribunal  Qualificador, en la data i en el lloc indicats en 
l’encapçalament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripoll, 8 d’Octubre de 2018 


