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Procediment:  Procés de selecció per cobrir mitjançant concurs oposició lliure una plaça de tècnic informàtic en 
règim d’interinitat

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

Càrrec Nom i Cognoms
President Gerard Soldevila Freixa, Secretari de l’Ajuntament de Ripoll
Vocal1 Helena López Sola, Cap de l’Àrea de Serveis Econòmics de 

l’Ajuntament de Ripoll
Vocal 2 Laura Casadevall Batchelli, Enginyera informàtica Consell Comarcal 

de La Garrotxa
Vocal 3 Daniel Robles Castillo, Enginyer Informàtic
Vocal 4 Joan Pericàs Rius, Enginyer Tècnic de l’Ajuntament de Ripoll
Secretària Maria Abascal Garcia, Tècnica d’Administració General-Serveis 

Jurídics Ajuntament de Ripoll

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Reunits els membres del Tribunal a l’Ajuntament a les 11:45 hores del dia 21 de juliol de 2020 es 
procedeix a constituir el Tribunal Qualificador del procés de selecció per a cobrir mitjançant concurs 
oposició lliure una plaça de tècnic informàtic en règim d’interinitat.

Es comprova el quòrum necessari per a iniciar les diferents proves previstes i es constata que a 
l’expedient hi ha un llistat definitiu d’admesos i exclosos i s’ha donat 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 publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 87 de data 6 de 
maig de 2020.

El Tribunal procedeix a realitzar la comprovació de l’assistència dels aspirants admesos en el procés 
selectiu que són els següents:

REGISTRE 
ENTRADA

Xifres 
DNI

RE 3445/2020 2739

RE 3675/2020 3105

RE 3725/2020 9123
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A continuació es realitza l’exercici tercer consistent en la prova teòrica segons l’establert a les bases 
reguladores del procés. S’atorga un termini d’una hora per a la realització de la prova als aspirants.

Quan són les 13:05 hores es finalitza l’exercici tercer amb el següent resultat:

REGISTRE 
ENTRADA

Xifres 
DNI PUNTUACIÓ

RE 3445/2020 2739 3,55

RE 3675/2020 3105 1,47

RE 3725/2020 9123 4,47

Finalitzada la prova es procedeix a la seva correcció.

Vistos els resultats, es conclou que no s’ha superat el procés de selecció per cap dels aspirants.

Quan són les 14:00 hores del dia indicat es procedeix a comunicar als aspirants els resultats de 
l’exercici tercer corresponent a la prova teòrica.

Per tot això, quan són les 14:10 hores del dia 21 de juliol de 2020, el Tribunal Qualificador emet la 
seguent,

DISPOSICIÓ

Primer. Declarar finalitzat el procés de selecció sense proposar cap aspirant/a a raó dels resultats 
obtinguts.

Segon. Publicar aquesta acta en el tauler d’anuncis de la corporació local i a la pàgina web municipal, 
donant compliment a allò establert en les bases reguladores del procés de selecció objecte d’aquesta 
resolució, fent avinent que els recursos procedents contra el present acte administratiu són els 
establerts a les bases reguladores del procés de selecció.

Ripoll, 21 de juliol de 2020

President Vocals

Secretària


