
AJUNTAMENT DE LA 
COMTAL VILA DE RIPOLL

Àrea: Administració General
Expedient: e-03.02.1463 5/2019 procés selectiu per una plaça d’auxiliar 
administratiu/va amb destí a l’Oficina de turisme (Central de reserves)
Procediment: Selecció de personal - Selecció de personal per concurs 
oposició
Data: 18 de juny de 2020

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

Membres Tribunal Qualificador

- Presidenta, Helena López Sola, Cap de l’Àrea de Serveis Econòmics
- Vocal1, Maria Rosa Cortacans Capdevila, Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses
- Vocal 2, Anna Carrique Marcè, TAG Recursos Humans
- Vocal 3, Isabel Vall, TAG Serveis de l’Esport
- Vocal 4, Montse Navas Caballero, Administrativa Secretaria
- Secretari, Gerard Soldevila Freixa, secretari de l’Ajuntament de Ripoll 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Reunits el Tribunal a l’Ajuntament de Ripoll a les 09:50 hores del dia 18 de juny 
de 2020 es reuneix el Tribunal Qualificador del procés selectiu per una plaça 
d’auxiliar administratiu/va amb destí a l’Oficina de turisme (Central de 
reserves). El secretari posa en coneixement dels membres del Tribunal que una 
vegada efectuat l'exercici denominat prova de coneixement de la llengua catalana, són 
aptes per a prosseguir amb el procés de selecció els aspirants següents, els quals 
s’identifiquen en aquesta acta en virturt del Registre General d’Entrades de 
l’Ajuntament i la quarta, cinquena, sisena i setena xifres del DNI:

Registre d’entrada Identificació
674 6563
793 3562
845 6241
963-736 2149
972 0240
1031 5174
1117 4772
1151 2605
1231 1742
1271 0813
1325 1614
1338 3219
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1345 2731
1372 0264
1387 8857
1420 5054

Es comprova el quòrum necessari per a iniciar les diferents proves previstes, i 
es constata que a l’expedient hi ha el llistat definitiu d’admesos i exclosos, 
donant publicitat del mateix, així com també consta el nomenament del 
Tribunal, comprovant que durant el termini habilitat no s’han presentat causes 
de recusació o d’abstenció dels membres del Tribunal Qualificador, de manera 
que no hi ha cap impediment per iniciar les diferents proves assenyalades en 
les bases reguladores del procés de selecció publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 138 de data 17 de gener de 2020, i el 
corresponent extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 
14 de febrer de 2020.

En data d’avui a les 10:00 està establert realitzar l’exercici corresponent a la 
Fase 1 tercer exercici prova escrita. 

Es procedeix a realitzar la comprovació de l’assistència dels aspirants/tes 
admesos en el procés que són els següents:

RE Xifres DNI
963-736/2020 2149

1151/2020 2605
1271/2020 0813

A continuació es procedeix a iniciar l’exercici tercer denominat prova escrita previst a 
la base setena de les bases del procés de selecció objecte d’aquesta acta. S’atorga un 
termini d’una hora per a la realització de la prova. Transcorregut el termini el Tribunal 
valora els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants d’acord amb els 
barems contemplats en la base setena de les bases del procés de selecció, el resulat 
dels quals sumen a aquells aspirants que hagin superat els diferents exercicis amb el 
resultat següent:

RE Xifres DNI Prova 
escrita

Experiència 
professional

Formació Puntuació

963-736/2020 2149 19 0,95 8,35 28,30
1151/2020 2605 19 0,47 6,80 26,27
1271/2020 0813 20 2,59 7,50 30,09
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DISPOSICIÓ
El Tribunal Qualificador resol:

Primer. Publicar els resultats obtinguts de la realització de les proves que es 
detallen a continuació:

RE Xifres DNI Prova 
escrita

Experiència 
professional

Formació Puntuació

963-736/2020 2149 19 0,95 8,35 28,30
1151/2020 2605 19 0,47 6,80 26,27
1271/2020 0813 20 2,59 7,50 30,09

Segon. Establir que l’exercici corresponent a l’entrevista personal es farà a 
través de videoconferència el dilluns 22 de juny de 2020 al següent enllaç 
https://jit.ajripoll.cat/RRHH. Els aspirants hauran de connectar-se a l’enllaç a les 
hores detallades a continuació un cop rebin la confirmació per fer-ho per 
wattsap.

RE Xifres DNI Hora 
963-736/2020 2149 10:30

1151/2020 2605 10:50
1271/2020 0813 11:10

Tercer. Publicar aquesta acta en el tauler d’anuncis i a la web municipal 
segons estableixen les bases reguladores del procés selectiu, emplaçant els 
aspirants que han resultats aptes a la següent prova (entrevista personal).

I perquè així consti es redacta aquesta acta que signen els membres del 
Tribunal.

https://jit.ajripoll.cat/RRHH

