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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  
Procés de selecció 
Lloc de treball de tècnic/a per a la gestió del programa Treball i Formació de 
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 
 
Dades del procés 
Dia: 30/03/2022 
Hora inici: 09:00 hores 
Hora final: 11:15 hores 
Lloc: Sala d’actes del Viver d’Empreses (C. Rubens – 17500 Ripoll). 
 
Assistents 
Gerard Soldevila Freixa 
Helena López Sola 
Laura Vidal Suñer 
 
President 
Gerard Soldevila Freixa 
 
Secretària 
Helena López Sola 
 
Desenvolupament de la sessió. 
Quan són les 09:00 hores del dia indicat es constitueix el Tribunal Qualificador segons 
designació efectuada mitjançant Resolució de Presidència de data 28 de març de 2022. El 
Tribunal ha sol·licitat l’assistència de la coordinació de l’Àrea d’Inserció de l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès, i el director tècnic en funcions de l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès. 
 
En el desenvolupament de la jornada es farà constar per tal d’identificar els aspirants amb 
les quatre xifres del mig del document identificatiu (DNI) i el número del registre d’entrada 
de la sol·licitud de participació en el procés de selecció. 
 
A continuació es comprova l’assistència dels aspirants amb el resultat següent: 
 

Registre entrada ***DNI**  

255/2022 3100 PRESENTAT/DA 

295/2022 2304 PRESENTAT/DA 

306/2022 5977 NO PRESENTAT/DA 

312/2022 1012 NO PRESENTAT/DA 

 
Quan són les 09:05 hores del dia indicat en l’encapçalament, es procedeix a l’inici de la 
prova prevista a la base setena de les bases reguladores del procés de selecció. Aquesta 
prova de coneixements consisteix en una prova teòrica – pràctica sobre el temari específic 
contemplat en l’annex I de les citades bases, en el termini màxim de 90 minuts. 
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Quan són les 10:35 hores es finalitza la prova i a decisió del Tribunal els aspirants 
procedeixen a donar lectura de la prova realitzada. Havent efectuat la lectura es procedeix 
a la puntuació amb el resultat següent: 
 
 

Registre entrada ***DNI** Puntuació 

255/2022 3100 60 

295/2022 2304 21 

 
Havent efectuat el còmput dels mèrits, es procedeix a transcriure el resultat 
 
 

Registre entrada ***DNI** Puntuació 

255/2022 3100 23 

295/2022 2304 0 

 
A continuació es realitza l’entrevista, que un cop finalitzada es procedeix a assignar la 
puntuació a cada un dels aspirants següent: 
 
 

Registre entrada ***DNI** Puntuació 

255/2022 3100 8 

295/2022 2304 6 

 
Quan són les 11:00 hores el Tribunal qualificador emet la disposició següent: 
 
Primer. Disposar que els aspirants que han superat el procés de selecció d’acord amb les 
proves realitzades i en virtut d’allò establert a les bases reguladores del procés de 
selecció publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 43 de data 
03/03/2022, són els següents: 
 
 

Registre entrada ***DNI** Puntuació total Posició 

255/2022 3100 91 1a 

295/2022 2304 27 2a 

 
Segon. Proposar a l’òrgan competent de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès que 
procedeixi a la contractació de l’aspirant que ha quedat en primera posició, i en el cas de 
renúncia del mateix que procedeixi a contractar l’aspirant que ha quedat en segona 
posició. 
 
Tercer. Publicar aquesta acta en el tauler d’anuncis de l’Agència i a la pàgina web de 
l’Agència als efectes de donar compliment a allò establert a les bases reguladores del 
procés de selecció i a la normativa vigent aplicable. 
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I quan són les 11:15 hores del dia indicat en l’encapçalament d’aquesta acta, es dona per 
conclòs el procés de selecció pel que afecta al desenvolupament de les fases de concurs 
oposició. I en prova de conformitat els assistents i membres del Tribunal Qualificador 
signen aquesta acta. 
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