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ACTA DEL TRIBUNAL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L’AMPLIA CIÓ DEL NOMBRE DE 
PERSONES INSCRITES A LA BORSA DE TREBALL DE TREBALL ADORS/ES SOCIALS. 

Exp. núm.: 2021/765 

Data:    25 de maig de 2021 
Hora inici: 8.30   
Hora fi: 13.00  
 
Hi assisteixen:   

- Presidenta: el Sr. Joan Busquets Biarnes, cap del Departament d’Atenció a les Persones 
del Consell Comarcal de la Selva. 

- Vocal: la Sra. Maite Boldú Alfonso, cap de la unitat de serveis socials bàsics del Consell 
Comarcal de la Selva 

- Vocal: La Sra. Meritxell Lecina Ródenas com a suplent del Sr. Blai Vinaixa Montané, cap 
de la unitat de serveis socials especialitzats del Consell Comarcal de la Selva davant la 
impossibilitat de poder assistir ell, fet que va ser comunicat amb antelació.   

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

1. L'objecte de la sessió és dur a terme el  procés de selecció per a l’ampliació del nombre de 
persones inscrites a la borsa de treballadors/es socials  d’acord amb la convocatòria i bases 
publicades en el DOGC núm. 8369 de 19 de març de 2021. A tal efecte, a les 8,30 h es 
constitueix el tribunal de selecció. 

2. Tots/es els aspirants han presentat certificació de coneixement de nivell de català 
corresponent i, per tant, no es procedeix a dur a terme la 1a fase d’aquest procés consistent 
en la realització de la prova de coneixement de la llengua catalana nivell C.  
 
3. Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 13 de maig de 2021 (2021P584) a les 9.00 hores es fa la crida als/ a les 
aspirants admesos/es. 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: 

e-Tram -Registre  Registre 
CCS 

Aspitants  Identificador  

TE000-2021-5360 
TE000-2021-8210 

 ALONSO RODRIGUEZ, O. ***3152** 

TE000-2021-5865 
TE000-2021-6765 

 HEREU RICO, C. ***6748** 

TE000-2021-6439  SOLER MOLINA, Y. ***1969** 

TE000-2021-6624 
TE000-2021-8681 

 BARRIEL DIANA, M. ***9616** 

TE000-2021-6686  VELASCO I JURADO, N. ***9569** 

TE000-2021-7069 
TE000-2021-8478 

 GONFAUS GUARDIA, M. ***4976** 

E/000696-2021 7355 BALFAGON HERNANDEZ, A. ***0811** 
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Els/les aspirants que no han respost a la crida queden eliminats/des del procés de selecció. 

4. A les 9.10 h es dona inici a la 2a fase d’aquest procés de selecció, prova de coneixements 
teòrico-pràctica,  consistent en la realització d’un qüestionari tipus test de 14 preguntes que es 
valoren a 1 punt per resposta correcta i en contestar 3 preguntes relacionades amb els cas 
pràctic, que es valoren a 2 punts per pregunta. 

El resultat d’aquests exercicis ha estat el següent: 

Primer exercici: qüestionari tipus test 

Núm. Prova  Puntuació  test  Puntuació cas pràctic  Puntuació Total  
20A 12 4.5 16.5 
21A 13 4.5 17.5 
22A 11 4.5 15.5 
23A 13 4.25 17.25 
24A 12 2.5 14.5 
25A 14 5 19 

 
 
Els/les aspirants que no superin la puntuació total mínima de 10 punts són considerats/des no 
aptes i resten definitivament eliminats/des del procés de selecció. 
 
Per tot això l’Òrgan de selecció pren els següents ACORDS :  

1.- PROPOSAR l’ampliació la borsa de treball vigent de treballadors/res socials, a partir de 
l’última persona que integra aquesta borsa de treball, amb les següents persones i per ordre 
de puntuació de major a menor. 

 

 

 

 

 

TE000-2021-7357  VILANOVAS MATOSES, M. ***6590** 

TE000-2021-7390  GARRIDO BENEGAS, C. ***0221** 

TE000-2021-7434  DE LA FUENTE MONEDERO, T. ***3221** 

TE000-2021-7440 
TE000-2021-7443 

 PASTELLS I SERRAMITJA, M. ***6564** 

------------------------ 7572 MARTIN FERNANDEZ, N. ***2839** 

Núm. Ordre 
d’aquesta 
selecció 

Aspitants  Identificador  

1 PASTELLS SERRAMITJÀ, M. ***6564** 

2 ALONSO RODRIGUEZ, O.   ***3152**  

3 VELASCO I JURADO, N. ***9569**  

4 VILANOVAS MATOSES, M. ***6590** 

5 SOLER MOLINA, Y. ***1969** 

6 MARTIN FERNANDEZ, N. ***2839** 
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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 vocal 
     

 

 

El/La secretari/ària 

MAITE BOLDÚ 
ALFONSO - 
DNI 
43716082M 
(TCAT)

Firmado 
digitalmente por 
MAITE BOLDÚ 
ALFONSO - DNI 
43716082M (TCAT) 
Fecha: 2021.05.25 
12:44:14 +02'00'

Joan Busquets 
Biarnes - DNI 
40519874S 
(TCAT)

Fecha: 
2021.05.25 
12:47:25 
+02'00'

TCAT P 
Meritxell 
Lecina 
Ródenas - 
DNI 
38798918B

Signat 
digitalment per 
TCAT P Meritxell 
Lecina Ródenas - 
DNI 38798918B 
Data: 2021.05.26 
10:05:28 +02'00'
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