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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D’1 CAP DE LA UNITAT DE MULTES I SANCIONS 
EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ARIA INTERI/NA ADSCRIT/A AL DEPARTAMENT DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA.

Exp. núm.: 2017/160

Data:  6 de novembre de 2017
Hora inici:  8:45 hores                                           
Hora fi: 15:00 hores

Hi assisteixen:  
- President: Sr. Juan José Martín Prieto, cap del departament de Gestió Tibutària del 

Consell Comarcal de la Selva.
- Vocal: Sr. Marius Valls Plans, secretari de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, 

designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
- Vocal: Sr. Marià Vilarnau Massa, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell.
- Vocal: Sr. Pere Mallol Sangrà, inspector del cos superior d’Inspectors tributaris de 

l’ATC.
- Vocal: Sr. Narcís Bahí Colomer, cap del servei de Recaptació del Consell Comarcal 

del Baix Empordà.

Actua com a secretari el Sr. Pere Mallol Sangrà.

Desenvolupament de la sessió  

1.  L'objecte de la sessió és la selecció d’1 Cap de la Unitat de Multes i Sancions en règim 
de funcionari/ària interí/ina d’acord a la convocatòria i bases publicades en el DOGC núm. 
7326 de 10 de març de 2017. A tal efecte, a les 8:30h es constitueix el tribunal de selecció.

2. El tribunal revisa el qüestionari general de preguntes tipus text que hauran de realitzar els 
aspirants i decideix els supòsits pràctics que hauran de desenvolupar els aspirants a la 
prova pràctica. Es declara invalidada la pregunta núm.75 donat que està duplicada i 
coincideix amb la pregunta núm.52. La pregunta invalidada queda substituïda per la primera 
pregunta de reserva (R1).

3. Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data  9 de juny (2017P187), a les 9:05 hores es fa crida als/ a les aspirants 
admesos/es, responent a aquesta els següents:

Registre Aspirants Identificador
1881 Ramírez Martín, Tània *****817S

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

4. A les 9:15h és dóna inici al qüestionari general, 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 :
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Núm.Prova Puntuació
191A 2,22

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

Vist el resultat del qüestionari general, l’Òrgan de selecció pren els següents ACORDS :

1.- DECLARAR deserta la vacant de Cap de la Unitat de Multes i Sancions amb caràcter de 
funcionari/ària interí/ina, per no haver candidats/tes que hagin superat el procés de selecció.

2. NOTIFICAR la present Acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell 
Comarcal de la Selva als efectes oportuns.
 
3. PUBLICAR-HO a la web del Consell Comarcal per a general coneixement.

Un cop finalitzat l'acte, l’òrgan tècnic de selecció dóna per acabada la sessió i signa aquesta 
acta de conformitat. 

El president            Els vocals      

El secretari
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