
 

Pàgina 1 

Exp. núm:2020/3200 

ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 3 TREBALLADORS/ES SOCIALS 
(GRUP A, SUBGRUP A2), EN RÈGIM DE FUNCIONARIS/ÀRIES INTERINS/NES FINS A 
LA COBERTURA DEFINITIVA DE LA VACANT 

Expedients núm.: 2020/2513 – 2020/3549 

Data:  24 de novembre de 2020 

Hora inici:  09:00 hores                                            
Hora fi: 13:30 hores 
 
Hi assisteixen:  
 
- President: El Sr. Francesc Xavier Hernàndez Corominas, interventor del Consell Comarcal 

de la Selva. 
- Vocal: La Sra. Maite Boldú Alfonso, cap de la de la unitat de Serveis socials bàsics del 

Consell Comarcal de la Selva.. 
- Vocal: La Sra. Mercè Mir Urbán, del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt,  

designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 

Actua com a secretari/ària  Sra. Maite Boldú Alfonso 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és dur a terme el  procés de selecció de 3 Treballadors/es socials 
(grup A subgrup A2), en règim de funcionaris/àries interins/nes fins a la cobertura definitiva de 
la vacant, d’acord amb la convocatòria i bases publicades en el DOGC núm. 8206 de 21 
d’agost de 2020 i al BOPG núm. 163 de 24 d’agost de 2020. A tal efecte, a les 08:30h es 
constitueix el tribunal de selecció. 

2. Vista la relació dels/de les aspirants obligats/des a realitzar la prova de català, aprovada 
per  resolució de presidència núm.2020P1135, en data 30 d’octubre, a les 9 hores, es va dur 
a terme la prova de coneixements de català que va ser realitzada i corregida per un membre 
del consorci  de normalització lingüística amb els següents resultats (a l’expedient hi figura 
l’acta): 
 
 

e-Tram -Registre Registre CCS Aspirants Identificador Resultat 

TE000-2020-16337 16337 BAIXÉS I HUKOVÀ, N. ***4748** Apte 
 
Els/les aspirants no presentats/des queden eliminats/des del procés de selecció. 
 
3.Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 5 de novembre de 2020 (2020P1238) a les 08:55 hores es fa la crida als/ 
a les aspirants admesos/es. Seguint el protocol d’actuació davant la COVID 19 específic per 
processos selectius del Consell Comarcal de la Selva, abans de l’entrada al lloc de realització 
de la prova s’ha proporcionat el gel hidroalcohòlic necessari per a tots/es els/les aspirants i 
s’ha recollit de cadascun/a d’ells la declaració responsable en relació a la situació de 
pandèmia generada per la COVID-19. Han respost a la crida els/les següents aspirants:  
 

Registre e-Tram Registre CCS Aspirants Identificador 
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TE000-2020-14787 14787 GALOFRÉ LEÓN, C. ***0500** 
TE000-2020-14896 14896 MARTINEZ FERRERO, A. ***6260** 
TE000-2020-15467 15467 LOSTRES GRACIA, R. ***7895** 
TE000-2020-15687 15687 COLMENERO MOTILVA, L. ***4529** 
TE000-2020-16053 16053 LEIVA I LEIVA, M. I. ***8834** 
TE000-2020-16221 16221 VELASCO JURADO, N. ***9569** 
TE000-2020-16224 16224 ALONSO RODRIGUEZ, O. ***3152** 
TE000-2020-16282 16282 CANO CANO, B. ***2935** 
TE000-2020-16285 16285 VILANOVA MATOSAS, M. ***6590** 
TE000-2020-16298 16298 COSTA MORATO, P. ***2209** 
TE000-2020-16337 16337 BAIXÈS I HUKOVÁ, N. ***4748** 
TE000-2020-16388 16388 VARELA AUSIN, M. ***2719** 
TE000-2020-16476 16476 ANGUIS SANCHEZ, B. ***5646** 
TE000-2020-16482 16482 LOPEZ GOMEZ, E. ***6456** 

 
Els/les aspirants que no han respost a la crida (no presentats/des) queden eliminats/des del 
procés de selecció. 

4. A les 09:15h es dona inici al primer exercici de la fase de coneixements  teòric-pràctica 
prova consistent en respondre un qüestionari tipus test. 

El resultat d’aquesta prova ha estat el següent: 

Núm. prova  Puntuació 
21B 5.21 
22B 5.54 
23B 6.5 
24B 5.125 
25B 6.08 
26B 6.29 
27B NO APTE 

 
Els/les aspirants que no han assolit una puntuació mínima de 5 punts queden eliminats/des 
d’aquest procés de selecció. 
 
5. A les 11:15h es dona inici al segon i tercer exercici d’aquest procés de selecció, consistent 
el segon exercici en el desenvolupament, per escrit, d’un tema teòric de la part del temari 
específic escollit pel tribunal de la part de temari específic i el tercer consistent en la 
realització, per escrit, d’un cas pràctic. La no superació del segon exercici comporta la no 
correcció del tercer. Es va finalitzar na vegada finalitzat el temps per resoldre el segon i tercer 
exercici, a les 13:15h.  
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El resultat d’aquests exercicis ha estat el següent: 

Núm. 
prova 

Segon exercici 
(tema específic) 

Tercer exercici 
(cas pràctic) 

Puntuació 
total 

32B 8 9 17 
33B NO APTE -  
34B 6 8 14 
35B 5 6 11 
36B 7 6 13 
37B 8 8 16 

 
Els/les aspirants que no han assolit una puntuació mínima de 5 punts (no aptes) en algun dels 
dos exercicis, queden eliminats/des d’aquest procés de selecció. 

6. A les 14,00 hores es dur a terme la fase de valoració de mèrits dels/de les aspirants que 
han superat les anteriors proves, amb les següents puntuacions. 

Registre 
CCS 

Aspirant Valoració experiència 
professional 

Valoració formació TOTAL 

15467 Raquel Lostres 1.65 2.35 4 
15687 Lluïsa Colmenero 4.05               0.40 4.45 
16053 Isabel Leiva 5 0.2 5.2 
16221 Neus Velasco 0 0 0 
16224 Olga Alonso 5 1 6 
16388 Mònica Varela 4.5 2.3 6.8 
16285 Marina Vilanova 1.55 0.65 2.2 

 
QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

Els/les aspirants no eliminats/des en el procés han obtingut la següent puntuació definitiva : 

Registre 
CCS 

Aspirant 
Prova 

tipus test 
2n i 3r. 
exercici 

Mèrits  
TOTAL 

15467 Raquel Lostres NO APTE - - - 
15687 Lluïsa Colmenero 6.08 17 4.45 27.53 
16053 Isabel Leiva 6.29 16 5.2 27.49 
16221 Neus Velasco 6.50 NO APTE - - 
16224 Olga Alonso 5.21 13 6 24.21 
16388 Mònica Varela 5.12 14 6.8 25.92 
16285 Marina Vilanova 5.54 11 2.2 18.74 
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Per tot això l’Òrgan de selecció pren els següents ACORDS :  

1. PROPOSAR el nomenament dels/de les aspirants  

 

per a proveir 3 llocs de treball de Treballadors/es socials (grup A subgrup A2), en règim de 
funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la vacant. 

1 Lluïsa Colmenero 15687 27.53 

2 Isabel Leiva 16053 27.49 

3 Mònica Varela 16388 25.92 
 

 

2. PROPOSAR, d’acord amb la base dotzena, que els/les aspirants que han superat el 
procés selectiu i no han obtingut la plaça quedin en situació de reserva, per si s’escau, 
realitzar propostes de nomenaments interins d’aquest lloc de treball. L’ordre dels/de les 
aspirants en reserva, d’acord amb les puntuacions obtingudes de major a menor és el 
següent:  

 
Núm. 
ordre 

Aspirant Identificador 
Puntuació 

Total 

1 Olga Alonso 16224 24.21 

2 Marina Vilanova 16285 18.74 
 

3. NOTIFICAR la present Acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell Comarcal 
de la Selva als efectes de resoldre, si s’escau, el nomenament de l’aspirant proposat/da en 
compliment de la base novena de la convocatòria i per establir els/les aspirants en reserva 
per ordre de puntuació. 

4. PUBLICAR-HO a la web del Consell Comarcal per a general coneixement. 

Un cop finalitzat l'acte, el tribunal de selecció dona per acabada la sessió i signa aquesta acta 
de conformitat.  

El/la president/a                El/la vocal 
     

 

 

El/La secretari/ària 
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