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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A DE SERVEIS A LA 
CIUTADANIA EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA I CREACIÓ D’UNA BORSA 
DE TREBALL

Exp. núm.: 2016/872

Data: 13 de gener de 2017
Hora inici:  8:30 hores                                           
Hora fi:   13.00 hores    

Hi assisteixen:  

- President: Sr. Jordi Solà Carós, cap del departament de Serveis a la Ciutadania del 
Consell Comarcal de la Selva

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

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

- Vocal: Sr. Josep Gesti Perich, responsable tècnic de programes del departament de 
Promoció del Territori del Consell Comarcal de la Selva

- Vocal: Sr. Carles Arbó Blanch, intervenció de l’Ajuntament de Lloret de Mar, designat 
per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Actua com a secretari la Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez..

Desenvolupament de la sessió  

1. L'objecte de la sessió és la selecció d’un/a tècnic/a de serveis a la ciutadania en règim de 
funcionari/ària interí/ina d’acord a la convocatòria i bases publicades en el BOP núm. 233 de 
7 de desembre de 2016. 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 
gerència de data 29 de desembre de 2016 (2016G1497), a les 9:00 hores es fa crida als/ a 
les aspirants admesos/es, responent a aquesta els següents:

6193 Fabrega Campas, S. *****945Q Presentada
6236 González Muñoz, E. *****679A No presentada
5874 González Quesada, M. *****757L Presentada
6184 Llavina Marcó, M. *****991A Presentada
6183 Marquès Riera, N. *****899Q Presentada
6229 Olteanu, M. *****147B Presentada
6235 Palet Vilajuana, G. *****835X No presentada
6186 Pons Mas, J. *****124V Presentada
5944 Ventura Soms, C. *****730W No presentada

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

4. A les 9:10h és dóna inici al qüestionari general tipus test, prova de caràcter eliminatori 
segons consta en la base setena apartat b) de les bases d’aquest procés de selecció. El 
resultat del qüestionari general ha estat el següent:

Núm.Prova Puntuació

4A 4,74

5A 4,57

6A 5,00

7A 6,72

8A 4,91

9A 4,14

Els/les aspirants que no han assolit la puntuació mínima de 5 punts queden eliminats/des del 
procés de selecció.

5. A les 11.20 hores es realitza la prova pràctica, prova de caràcter eliminatori segons 
consta en la base setena apartat c) de les bases d’aquest procés de selecció. El resultat 
d’aquesta prova ha estat el següent :

Núm.Prova Supòsit 
pràctic 1

 1

Obligatòria

Supòsit 
pràctic 2

Opcional

Total

7B 7,5 7,5 15
8B 7 5 12

Els/les aspirants que no han assolit la puntuació mínima de 5 punts a cada supòsit pràctic 
queden eliminats/des del procés de selecció.

FASE DE CONCURS

En data 13 de gener de 2016 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
6193 Fabrega Campas, S. 3,75 0,45 0,50 4,70
5874 González Quesada, M. 0,19 0 0 0,19
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FASE D’ENTREVISTA

L’Òrgan de selecció no considera necessari dur a terme l’entrevista.

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA

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

Registre Aspirants Identificació Oposició Concurs TOTAL
6193 Fabrega Campas, Sílvia 7A i 7B 21,72 4,70 26,42
5874 González Quesada, Montserrat 6A i 8B 17 0,19 17,19

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

1.- PROPOSAR el nomenament de l’aspirant Sílvia Fabrega Campas, amb DNI 77919945Q 
per a la provisió de la plaça de tècnic de serveis a la ciutadania amb caràcter de funcionari 
interí, pel fet d’haver obtingut la major puntuació en el conjunt de les fases realitzades 
procés de selecció convocat.

2. 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 dotzena i 
tretzena de la convocatòria:

Núm.ordre Aspirants Identificació Puntuació

1er
González Quesada, 
Montserrat

6A i 8B 17,19

 
3. 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 vuitena de la convocatòria i dels aspirants que formaran 
part de la borsa de treball.

4. 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. 

El president            Els vocals           
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