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Acta del Tribunal de selecció d’un/a enginyer/a forestal adscrit/a al 
departament de Territori i Sostenibilitat, en règim de funcionari/ària interí/na de 
programa

Exp. núm.: 2017/466   

Data: 30 d’agost de 2017
Hora inici:  8:30 hores                                           
Hora fi:   13:00 hores    

Hi assisteixen:  

- Presidenta: Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez, cap del departament de Promoció del 
Territori del Consell Comarcal de la Selva

- Vocal: Marc Marí Romeo, cap del servei de Medi ambient de la Diputació de Girona

- Vocal: Jordi Riera Mora, enginyer de Forests de l’Ajuntament d’Arbúcies

Actua com a secretari el Sr. Marc Marí Romeo

Desenvolupament de la sessió  

1. L'objecte de la sessió és la selecció d’un/a enginyer/a forestal adscrit/a al departament de 
Territori i Sostenibilitat en règim de funcionari/ària interí/ina de pograma per dur a terme el 
projecte d’estudi de viabilitat per a la implantació d’un servei de prevenció d’incendis 
forestals a la comarca de la Selva, d’acord amb la convocatòria i bases publicades en el 
DOGC núm. 7370 de 16 de maig de 2017. A tal efecte, a les 8:30h es constitueix el tribunal 
de selecció.

2.  Vista la resolució de presidència de relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, 
elevada a definitiva, que va ser aprovada en data 21 de juliol de 2017 (2017P255), a les 9:00 
hores es fa crida als/ a les aspirants admesos/es, responent a aquesta els següents:

2981 Aznar Galán, M. *****196Q No presentat/da
3082 Teixidó Compañó, A. *****892H Presentat/da
3324 Grabulosa Solà, R. *****777N Presentat/da
3329 Pelacals Martin, N. *****679C No presentat/da
3351 De Juan Juan, J. S. *****890Y No presentat/da

Els/les aspirants que no han respost a la crida queden eliminats/des del procés de selecció.

Registre Aspirants Identificador CRIDA

Podeu consultar la autenticitat del document a:
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FASE D’OPOSICIÓ

3. A les 9:00h és dóna inici a les proves de coneixement teòric, prova de caràcter eliminatori 
segons consta en la base vuitena de les bases d’aquest procés de selecció. El resultat de la 
prova teòrica ha estat el següent:

Registre Aspirants Identificador Resultat prova 
teòrica

3082 Teixidó Compañó, A. *****892H 7
3324 Grabulosa Solà, R. *****777N 8,2

4. A les 11:10 hores es realitza la prova pràctica, prova de caràcter eliminatori segons 
consta en la base vuitena de les bases d’aquest procés de selecció. El resultat d’aquesta 
prova ha estat el següent :

Registre Aspirants Identificador Resultat prova 
pràctica

3082 Teixido Compaño, A. *****892H 5
3324 Grabulosa Solà, R. *****777N 5

FASE DE CONCURS

En data 30 d’agost de 2017 el Tribunal de selecció ha valorat els mèrits acreditats dels 
aspirants que han superat la fase d’oposició amb el següent resultat :

Registre Aspirants Experiència Formació Títols TOTAL
3082 Teixido Compaño, A. 0,62 1,05 0,75 2,42
3324 Grabulosa Solà, R. 4,63 0,75 0,75 6,13

FASE D’ENTREVISTA

L’Òrgan de selecció  en data 30 d’agost de 2017 ha realitzat l’entrevista als aspirants amb la 
següent valoració:

Registre Aspirants TOTAL
3082 Teixido Compaño, A. 1
3324 Grabulosa Solà, R. 2
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QUALIFICACIÓ DEFINITIVA

Les persones aspirants i no eliminades en el procés han obtingut la següent puntuació 
definitiva :

Registre Aspirants Oposició Concurs Entrevista TOTAL
3082 Teixidó Compañó, A. 12 2,42 1 15,42
3324 Grabulosa Solà, R. 13,2 6,13 2 21,33

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

1.- PROPOSAR el nomenament de l’aspirant Ricard Grabulosa Solà, amb DNI núm. 
77913777N per a la provisió de la plaça d’enginyer forestal amb caràcter de funcionari interí, 
pel fet d’haver obtingut la major puntuació en el conjunt de les fases realitzades del procés 
de selecció convocat.

2. NOTIFICAR la present Acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell 
Comarcal de la Selva als efectes de resoldre, si s’escau, el nomenament de l’aspirant 
proposat en compliment de la base novena 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 dóna per acabada la sessió i signa aquesta 
acta de conformitat. 

La presidenta            Els vocals          
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