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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, CATEGORIA TÈCNIC/A MITJÀ/ANA 
D’EDUCACIÓ 

 
El dia 15 de juliol de 2020,a les vuit del matí, es reuneix el tribunal qualificador del 
procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, 
categoria tècnic/a mitjà/ana d’educació, amb els següents membres assistents: 
 
Presidenta:  
− Lourdes Casadevall Fontclara, Secretària accidental 
 
Vocals:  
− Daniel Valentí Cruset, cap del departament de Recursos Humans 
− Àngels Fernández Vicente, funcionària designada per la Corporació, actuant també 

com a secretària de la mesa 
 
També hi assisteixen: 
− Montse Sánchez Almirall, en representació del Comitè de Personal, amb veu però 

sense vot 
− Lluís Riera Porta, tècnic mitjà de Benestar designat per la Corporació, amb veu però 

sense vot 
 
A les deu del matí el tribunal fa la crida als candidats presentats i es procedeix a efectuar 
el Primer Exercici de la fase d’oposició, obligatori i eliminatori, que consisteix en 
resoldre un supòsit pràctic relacionat amb el temari i les tasques a desenvolupar en 
el lloc de treball. El temps màxim per a resoldre’l serà d’1 hora i 30 minuts. Es puntuarà 
de 0 a 25 punts, i per superar-lo caldrà obtenir una puntuació mínima de 12,5 punts.  
 
Acabat el primer exercici i valorat, s’obté el següent resultat: 
 

 Puntuació 
BOSCH ALVAREZ Lidia 15,00 
GUERRERO GONZALEZ Laura 18,75 
HIDALGO ROVIRA Marina 15,00 
VECIANA SAGUER Irene 21,25 

 
Finalitzat l’exercici anterior, a un quart d’una del migdia, es passa al Segon Exercici 
de la fase d’oposició, obligatori i eliminatori, que consisteix en la defensa oral del 
Pla Educatiu d’Entorns (PEE) de Castelló d’Empúries davant el Tribunal, que 
podrà formular les preguntes i consideracions que cregui oportunes.   
 
Aquest programa s’haurà d’haver presentat prèviament. El temps màxim és de 30 
minuts. Es puntuarà de 0 a 30 punts, i per superar-lo caldrà obtenir una puntuació 
mínima de 15 punts.  
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Acabat el segon exercici i valorat, s’obté el següent resultat: 
 

 Puntuació 
BOSCH ALVAREZ Lidia 16 
GUERRERO GONZALEZ Laura 29 
HIDALGO ROVIRA Marina 20 
VECIANA SAGUER Irene 27 

 
Es tanca la sessió d’avui, i es convoca als aspirants que han resultat aptes de l’exercici 
anterior per al dia 16 de juliol de 2020, a les 10 del matí, per a realitzar el Tercer 
Exercici de la fase d’oposició, consistent en la Prova psicotècnica. 
 
A les 10 del matí del dia 16 de juliol de 2020, i comptant amb l’assessorament de 
personal tècnic especialitzat en proves psicotècniques de l’empresa Grup Organigrama, 
es fa la crida a les aspirants aptes, per a poder efectuar el Tercer Exercici de la fase 
d’oposició, consistent en la Prova psicotècnica. 
 
Vist el certificat mèdic presentat per l’aspirant Irene VECIANA SAGUER, justificant que 
per raons sanitàries no pot assistir presencialment a les proves psicotècniques, s’acorda 
acceptar la realització telemàtica de les mateixes a l’esmentada aspirant. 
 
Finalitzada la prova psicotècnica, es tanca la sessió. 
 
El 17 de juliol de 2020, el psicòleg Col·legiat número 5625 senyor Josep Artigas i Metje, 
fa tramesa al departament de Secretària de la prova psicotècnica amb el següent 
resultat: 
 

BOSCH ALVAREZ Lidia APTA 
GUERRERO GONZALEZ Laura APTA 
HIDALGO ROVIRA Marina APTA 
VECIANA SAGUER Irene APTA 

 
A les nou del matí del dia 20 de juliol de 2020, es reuneix novament el tribunal 
qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral 
temporal, categoria tècnic/a mitjà/ana d’educació, per efectuar la fase de concurs i 
valorar els mèrits al·legats pels aspirants obtenint el següent resultat: 
 

 Experiència 
professional 

Formació 
 

Titulació 
 

Puntuació 

BOSCH ALVAREZ Lidia 2,40 2,70 2,00 7,10 
GUERRERO GONZALEZ Laura - 3,50 2,00 5,50 
HIDALGO ROVIRA Marina 7,00 3,00 1,50 11,50 
VECIANA SAGUER Irene - 0,30 3,00 3,30 

 
Valorats els mèrits el tribunal qualificador dona els resultats del procés selectiu: 
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Vist el resultat de les proves selectives, es proposa a l’Alcaldia la constitució de la borsa 
de treball, amb l’ordre de puntuació obtinguda: 
 

  Total puntuació 
1. GUERRERO GONZALEZ Laura 53,25 
2. VECIANA SAGUER Irene 51,55 
3. HIDALGO ROVIRA Marina 46,50 
4. BOSCH ALVAREZ Lidia 38,10 

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

La presidenta 
 
 
 

Lourdes Casadevall i Fontclara 

La Secretària 
 
 
 

Àngels Fernández Vicente 
 

VOCALS 
 
 

Cap del departament de Recursos 
Humans 

 
 
 

Daniel Valentí Cruset 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Exercici 

Mèrits TOTAL 
1r 2n 

BOSCH ALVAREZ Lidia 15,00 16,00 7,10 38,10 
GUERRERO GONZALEZ Laura 18,75 29,00 5,50 53,25 
HIDALGO ROVIRA Marina 15,00 20,00 11,50 46,50 
VECIANA SAGUER Irene 21,25 27,00 3,30 51,55 
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