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ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE TRES EDUCADORS 
SOCIALS (GRUP A, SUBGRUP A2) EN RÈGIM DE FUNICONARIS/IES 
INTERINS/ES 
 
Expedients núm.: 2020/2511 – 2020/3461 
 
Data: 23 de desembre de 2020 
 
Hora Inici: 09:00 hores. 
Hora fi: 12:00 hores. 
 
Hi assisteixen: 
 
President: El Sr. Joan Manso Bosoms, vicesecretari del Consell Comarcal de la 
Selva. 
 
Vocals:  
 
- La  Sra. Maite Boldú Alfonso, cap de la Unitat de Serveis Socials Bàsics del 

Consell comarcal de la Selva  
 

- El Sr. Miquel Sardà Nuñez del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament de 
Blanes, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya  

 
Actua com a secretària la Sra. Maite Boldú Alfonso 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte  de la sessió és dur a terme la revisió dels mèrits acreditats pels 
aspirants proposats pels nomenament, concretament les aspirants Cristina 
Rodriguez, Gemma Bigas i Verónica Medina en el  procés de selecció de 3 
educadors/es socials (Grup A, subgrup A2), en règim de funcionis/àries interins/nes, 
d’acord amb la convocatòria i bases publicades en el DOGC núm. 8206 de 21 
d’agost de 2020 i en el BOPG núm. 163 de 24 d’agost de 2020 
 
2. El tribunal revisa en primer lloc la documentació presentada per l’aspirant 
Gemma Bigas i es procedeix a esmenar les següents valoracions: 
 

- Es modifica la puntuació dels mèrits relacionats amb la base 8.3 apartat 1,   
en relació a l’experiència professional que ha presentat certificats que 
acrediten experiència laboral i l’apartat 1.2 en els que no ha pogut acreditar 
cursos amb aprofitament sinó amb assistència. 
 

3. El tribunal revisa en segon lloc la documentació presentada per l’aspirant 
Cristina Rodriguez i es procedeix a esmenar les següents valoracions: 
 

- Es modifica la puntuació dels mèrits relacionats amb la base 8.3 apartat 2.1,   
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en relació a l’assistència a dos cursos, jornades i seminaris de formació, 
d’especialització o de perfeccionament, impartits per organismes oficials en el 
període de presentació d’instàncies, atès que l’aspirant no ha acreditat el 
diploma d’aprofitament del curs. 

 
 

 
 
4. El tribunal revisa la documentació presentada per la candidata Verónica Medina  
i es procedeix a esmenar les següents valoracions:  
 

- Es modifica la puntuació dels mèrits relacionats amb la base 8.3 apartat 2.1,   
en relació a l’assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, 
d’especialització o de perfeccionament, impartits per organismes oficials en el 
període de presentació d’instàncies així com els mèrits de l’apartat 2.2 per 
estar en possessió d’una segona titulació universitària diferent a l’exigida; 
amb motiu que l’aspirant ha acreditat uns cursos amb aprofitament que no 
van ser valorats.  

 
Revisada la documentació de les aspirants el tribunal emet la següent valoració: 
 
 
QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 
 
Les aspirants no eliminades en el procés han obtingut la següent puntuació 
definitiva: 
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 

16394 Mar Brull 6.50 10 0 16.5 
16135 Isabel Bujalance 5.71 12 7.9 25.61 
16037 Nora Fernández 8.25 17 7.35 32.6 
14539 Estel García 5.56 10 6.35 21.91 
16249 Verónica Medina 5.83 12 7.55 25.38 
16622 Cristina Rodriguez 6.08 16 4.05 26.13 
16465 Cristina Serra 5.08 13 0.30 18.38 
15000 Gemma Bigas 6.83 14 7.10 27.93 
16256 Ariadna Vilanova 5.88 12 3 20.88 

 

1. PROPOSAR el nomenament dels/de les aspirants 

16037 Nora Fernández 8.25 17 7.35 32.6 
15000 Gemma Bigas 6.83 14 7.10 27.93 
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16622 Cristina Rodriguez 6.08 16 4.05 26.13 

 

per a proveir 3 llocs de treball d’Educadors/es socials (grup A subgrup A2), en règim 
de funcionaris/àries interins/nes fins a la cobertura definitiva de la vacant. 

1. 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 Isabel Bujalance 16135 25.61 

2 Veronica Medina 16249 25.38 

3 Estel Garcia 14539 21.91 

4 Ariadna Vilanova 16256 20.88 

5 Cristina Serra 16465 18.38 

6 Mar Brull 16394 16.5 

 
 
 
 
1. Es tingui per esmenada la primera acta d’aquest tribunal amb les qualificacions 

definitives que es detallen. 
 
2. 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  president     La vocal 
 
 
 
 
 
                 
La secretària 
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