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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER TEMPORAL 
DE TRES PERSONES DE REFORÇ D’AUXILIARS INFORMADORS TURÍSTICS 
PER A LES OFICINES DE TURISME, I CREACIÓ D’UNA BORSA DE REPOSICIÓ  

 
Reunit el dia 9 de juliol de 2019, el tribunal qualificador del procés selectiu per a la 
provisió amb caràcter temporal de tres persones de reforç d’auxiliars 
informadors turístics per a les oficines de turisme, i creació d’una borsa de 
reposició, amb els següents membres assistents: 
 
Presidenta:  
• Sra. Àngels Fernández Vicente 
 
Vocals: 
• Sr. Josep Roca i Cuffí 
• Sra. Maria Rueda i Martínez 
 
Secretària: 
• Sra. M. Assumpció Garriga i Bolasell, que actuarà amb veu i vot. 
 
També hi assisteixen: 
• Sra. Imma Trias Pilsa, tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística.  
• Sr. Joan Pau Andreu, personal expert de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per 

a les proves d’anglès i francès. 
• Sra. Pilar Rodriguez Domingo, en representació del Comitè de Personal, amb veu 

però sense vot 
 
Excusa l’assistència: 
• Marta Lleonart i Castany 
• Maria Jofre i Sabadí 
 
A les nou del matí, i comptant amb la presència de la senyora Imma Trias Pilsa, tècnic 
del Consorci per a la Normalització Lingüística, l’aspirant que havia de realitzar la prova 
de català, no s’ha presentat. 
 
A les 10 del matí, el tribunal fa la crida a les candidates per realitzar la fase d’oposició, 
i es presenten les següents: 
 
MONTANÉ GIL, Carlota 
CASSÚ CASADEVALL, Mireia 
BERGWERF PORTELL, Adriana 
 
Passant cinc minuts de les deu del matí, es procedeix a entregar a les aspirants el 
Primer Exercici de la fase d’oposició, obligatori i eliminatori, que consisteix en 
respondre, en un màxim de 30 minuts, un qüestionari de 20 preguntes tipus test, 
relacionades amb el lloc de treball a cobrir i el coneixement del territori, que serà 
puntuat de 0 a 10 punts i caldrà obtenir com a mínim 5 punts per superar-lo. Es recorda 
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a les candidates, que cada pregunta encertada sumà 0,50 punts, cada pregunta errònia 
resta 0,25 punts, i les preguntes no contestades no puntuen. 
 
Acabat el primer exercici i valorat, s’obté el següent resultat: 
  

Puntuació 
MONTANÉ GIL, Carlota 8,25 
CASSÚ CASADEVALL, Mireia 9,00 
BERGWERF PORTELL, Adriana 8,00 

 
Finalitzat l’exercici anterior, passant vint-i-cinc minuts de les deu del matí, es passa al 
Segon Exercici de la fase d’oposició, que consisteix en desenvolupar per escrit, en 
el temps màxim de mitja hora, un tema proposat pel tribunal els idiomes escollits per 
les aspirants. 
 
Les aspirants Carlota MONTANÉ i Mireia CASSÚ, han escollit l’idioma d’anglès i l’aspirant 
Adriana BERGWERF, ha escollit el francès. 
 
Acabat el segon exercici i valorat, s’obté el següent resultat: 
  

Puntuació 
MONTANÉ GIL, Carlota 8,50 
CASSÚ CASADEVALL, Mireia 9,00 
BERGWERF PORTELL, Adriana 8,00 

 
Finalitzat l’exercici anterior, es passa a la fase de concurs, procedint a valorar els 
mèrits de les aspirants que han superat la fase d’oposició. 
 
1. Titulació oficial vinculada a les tasques a desenvolupar, fins a un màxim de 2 punts. 
2. Mèrits relatius a l’experiència laboral, fins a un màxim d’1 punt. 
3. Coneixements d’idiomes, fins a un màxim de 2 punts. 
 

 1. 2. 3. Total mèrits 
MONTANÉ GIL, Carlota -- -- -- -- 
CASSÚ CASADEVALL, Mireia -- -- 0,75 0,75 
BERGWERF PORTELL, Adriana -- -- 1,00 1,00 

 
La classificació final de les aspirants que han superat el procés selectiu per a la provisió 
amb caràcter temporal de tres persones de reforç d’auxiliars informadors  
turístics per a les oficines de turisme, i creació d’una borsa de reposició, és la 
que es relaciona a continuació:  
 

 Fase oposició Fase concurs Total puntuació 
MONTANÉ GIL, Carlota 16,75 -- 16,75 
CASSÚ CASADEVALL, Mireia 18,00 0,75 18,75 
BERGWERF PORTELL, Adriana 16,00 1,00 17,00 
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Per aquest motiu es fa públic el llistat ordenat de les aspirants amb les puntuacions 
finals atorgades a cada un d’elles i es conclou:  
 
1. ESTABLIR la borsa de reposició amb les persones candidates que han superat el 

procés selectiu, i que es relacionen a continuació, amb l’ordre de puntuació: 
 

  Total puntuació 
1 CASSÚ CASADEVALL, Mireia 18,75 
2 BERGWERF PORTELL, Adriana 17,00 
3 MONTANÉ GIL, Carlota 16,75 

 
2. PROPOSAR a l’Alcaldia la contractació de les candidates que han superat el procés 

selectiu: 
 

1 CASSÚ CASADEVALL, Mireia 
2 BERGWERF PORTELL, Adriana 
3 MONTANÉ GIL, Carlota 

 
Es redacta la present acta, que és signada per tots els membres integrants del tribunal. 
 

La presidenta 
 
 
 

Àngels Fernández Vicente 

La Secretària 
 
 
 

M. Assumpció Garriga i Bolasell 
 

VOCALS 
 

 
 
 
 

Josep Roca i Cuffí 

 
 
 
 

Maria Rueda Martínez 
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