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ACTA DEL TRIBUNAL DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES (GRUP A SUBGRUP A1) 

Exp. núm.: 2022/2036 

Data: 14 de setembre de 2022 
Hora inici:  8:30 hores                                            
Hora fi:   11:15 hores     
 
Hi assisteixen:   
 
President:  

- Titular: El Sr. Joan Busquets Biarnes, cap del departament d’Atenció a les 
Persones del Consell Comarcal de la Selva. 

- Suplent: El Sr. Jordi Solà Carós, cap del departament de Serveis a la Ciutadania. 
 
Vocals:   

- Titular: La Sra. Ester Mas Marquès, psicòloga del Consell Comarcal de la Selva. 
- Suplent: La Sra. Sandra Bas Mirada, tècnica d’Atenció a les Persones del Consell 

Comarcal de la Selva. 
 

- Titular: La Sra. Susagna Riera Anglada, pedagoga del Consell Comarcal de la 
Selva. 

- Suplent: El Sr. Josep Gesti Perich, cap de la unitat de Territori i Turisme del 
Consell Comarcal de la Selva. 

 

 
Actua com a secretari el Sr. Joan Busquets Biarnes. 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la selecció per la creació d’una borsa de treball de 
pedagogs/gues i psicopedagogs/gues per possibles nomenaments o contractacions 
temporals d’acord a la convocatòria i bases publicades en el DOGC núm. 8681 de 2 de 
juny i el BOPG núm. 107 de 3 de juny de 2022 . A tal efecte, a les 8:30h es constitueix 
el tribunal de selecció. 

2.  Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 20 de juliol de 2022 (2022P862), a les 9:00 hores es fa crida als/ a 
les aspirants admesos/es, responent a aquesta els següents: 
 
Registre Aspirants Identificador Crida 

2022035343 Baixés Cullell, Marina ***8077** Sí 

2022034748 Muñoz Pujol, Mar ***5751** Sí 

2022026311-2022039533 Sibina Nogué, Cristina ***4332** Sí 
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Els/les aspirants que no han respost a la crida queden eliminats/des del procés de 
selecció. 

4. A les 9:15h és dona inici a la prova de coneixements teòrico-pràctica, prova de 
caràcter obligatori segons consta en la base novena de les bases d’aquest procés de 
selecció.  

El resultat del qüestionari general ha estat el següent: 

Núm.Prova Puntuació 

2 18 

3 7,7 

4 10,3 
 

Els/les aspirants que no han assolit la puntuació mínima de 10 punts queden 
eliminats/des del procés de selecció. 

El tribunal obre els sobres dels/de les aspirants que han superat aquesta fase a 
efectes d’identificació per poder realitzar la valoració dels mèrits. 

Per tot això l’Òrgan de selecció pren els següents ACORDS :  

1. PROPOSAR la creació d’una borsa de treball formada pels/per les aspirants 
següents i per l’ordre de la qualificació total obtinguda als efectes del que disposen les 
bases tretzena i catorzena de la convocatòria: 
 
Núm.ordre Aspirants Identificació Puntuació 

1 Muñoz Pujol, Mar ***5751** 18 
2 Baixés Cullell, Marina ***8077** 10,3 

 
  
2. NOTIFICAR la present Acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell 
Comarcal de la Selva als efectes de resoldre de la constitució de la borsa  proposat en 
compliment de la base vuitena de la convocatòria i dels aspirants que formaran part de 
la borsa de treball. 
 
3. 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.  
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El president                Els vocals            

 

 

El/la secretari/ària 
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