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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA 

SELECCIÓ D’UN FUNCIONARI/A PER PROGRAMES COM A TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA PLA DE MILLORA 

D’OPORTUNITATS EDUCATIVES EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN 
DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES, I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

 
El dia 22 de juliol de 2022, a les deu del matí, es reuneix el tribunal qualificador del 
procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la selecció d’una persona com a 

funcionari/ària interí/ina per programes a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, 
corresponent al Subgrup A2, categoria de Tècnic/a mitjà/ana, pel desenvolupament del 

programa Pla de millora d’oportunitats educatives en el marc del Pla Educatiu d’Entorn 
de Castelló d’Empúries, així com la formació d’una borsa de treball, amb els següents 

membres assistents: 
 
Presidenta:  

− Marta Felip i Torres, Secretària General. 
 

Vocals:  
− Lluís Riera Porta, tècnic mitjà de benestar social. 
− Francesc Moñino Turró, tècnic mitjà d’esports. 

− Jordi Campeny Puig, representant del Departament d’Educació. 
 

Secretària:  
− -Marta Quer Clavaguera, funcionària de carrera adscrita al Departament de 

Recursos Humans, amb veu però sense vot. 

 
Excusen la seva assistència el vocal Agustí Garcia Andrés i la seva suplent, Olga Serrats 

Juanola, existint quòrum suficient per constituir el tribunal. 
 
Atès que totes les persones candidates estan exemptes de realitzar el primer exercici, 

consistent en la Prova de català, a les onze del matí el tribunal fa la crida a les 
persones candidates aptes presentades i es procedeix a efectuar el segon exercici de 

la fase d’oposició, obligatori i eliminatori, que consisteix en respondre, en un temps 
màxim de 60 minuts, 10 preguntes relatives al temari annex a les bases. 
 

La qualificació màxima d’aquest exercici és de 10 punts i per superar-lo cal obtenir una 
puntuació mínima de 5 punts. Cada pregunta  

 
El tribunal decideix valorar cada pregunta amb un màxim d’1 punt (les bases 
reguladores del procés no estableixen cap puntuació al respecte), tenint en compte la 

claredat i la simplificació de les respostes. 
 

Valorat el segon exercici, s’obté el següent resultat: 
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  RESULTAT 

1 CHAABOUCHI EL OUARIACHI Ismail NO APTE 

2 GOMEZ SALVADO Marta 8,50 

3 HULSE GOU Monique 5,60 

4 LOPEZ CANOVAS Irene 7,30 

5 PUNYED FRANCISCO Marta 7,20 

 
Finalitzada la prova anterior, a un quart i cinc minuts de dues, es passa al tercer 

exercici de la fase d’oposició, obligatori i eliminatori, que consisteix en respondre, 
per escrit en un temps màxim de 60 minuts, un supòsit pràctic relacionat amb les 

funcions del lloc de treball i amb el temari annex a les bases, amb l’objectiu de valorar 
els coneixements i competències dels aspirants respecte al lloc de treball convocat. 
 

En la valoració d’aquest tercer exercici es té en compte: 
 

• L’expressió escrita, claredat d’idees i la seva concreció. 
• Relació amb els objectius, línies d’intervenció i actuació del Pla Educatiu 

• Detall dels objectius 
• Avaluació 
• Previsió dels materials 

• Part econòmica 
• Difusió 

 
Valorat el tercer exercici, s’obté el següent resultat: 
 

  RESULTAT 

1 GOMEZ SALVADO Marta 8,00 

2 HULSE GOU Monique 7,00 

3 LOPEZ CANOVAS Irene 5,00 

4 PUNYED FRANCISCO Marta 6,00 

 
A continuació el Tribunal no considera convenient realitzar el quart exercici de la fase 
d’oposició, prova optativa i no eliminatòria, consistent en la realització d’una entrevista 

sobre les competències professionals relacionades amb el lloc de treball i seguidament 
es realitza la valoració dels mèrits al·legats per les persones candidates, corresponents 

a la fase de concurs, obtenint el següent resultat: 
 

  
Experiència 

professional 
Formació TOTAL 

1 GOMEZ SALVADO Marta 0,90  0,90 

2 HULSE GOU Monique   0,00 

3 LOPEZ CANOVAS Irene 2,5 0,40 2,90 

4 PUNYED FRANCISCO Marta  1,60 1,60 

 



 

 

 

3 

 

En la valoració dels mèrits aportats s’han tingut en compte els criteris marcats a les 
bases: 

 
-Mèrits perfectament acreditats. 

-Mèrits que tinguin relació amb la plaça a cobrir. 
 
La classificació final de les persones aspirants que han superat el procés selectiu, 

mitjançant concurs-oposició, per a la a la selecció d’una persona com a funcionari/ària 
interí/ina per programes a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i la constitució d’una 

borsa de treball, per ordre de puntuació, és la que es relaciona a continuació: 
 

  Fase oposició Fase Concurs Total puntuació 

1 GOMEZ SALVADO Marta 16,50 0,90 17,40 

2 LOPEZ CANOVAS Irene 12,30 2,90 15,20 

3 PUNYED FRANCISCO Marta 13,20 1,60 14,80 

4 HULSE GOU Monique 12,60  12,60 

 
Vista la classificació final del procés selectiu, i atesa la puntuació obtinguda, es 

PROPOSA a l’Alcaldia el nomenament de la primera candidata, la Sra. Marta GOMEZ 
SALVADO, com a funcionària interina per programes, pel desenvolupament del 
programa Pla de millora d’oportunitats educatives en el marc del Pla Educatiu d’Entorn 

de Castelló d’Empúries, tècnica mitjana, subgrup A2, per ser l’aspirant amb major 
puntuació i establir la borsa de treball amb les persones que han superat el procés 

selectiu, amb l’ordre de puntuació obtinguda: 
 
1 LOPEZ CANOVAS Irene 

2 PUNYED FRANCISCO Marta 

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

 
 

La Presidenta 
 
 

 
 

 
 

Marta Felip i Torres 

 
VOCALS 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lluiés Riera Porta Francesc Moñino Turró 
 

 
 
 

 
 

 
Jordi Campeny Puig  

 

 
La secretària 

 
 
 

 
 

 
Marta Quer Clavaguera 
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