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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D’1 GESTOR TRIBUTARI EN RÈGIM DE 
FUNCIONARI/ARIA INTERI/NA ADSCRIT/A AL DEPARTAMENT DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA.

Exp. núm.: 2017/123

Data:  23 d’octubre 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. Pere Plans Salamaña, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, ST d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, designat per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya

- Vocal: Sra. Rut Sánchez-Garrido Montejo, Tècnica d’Administració General de 
l’Ajuntament de l’Escala

- Vocal: Sr. Angel Campos Sebastian, cap de l’oficina de Blanes del Servei de Gestió 
Tributària del Consell Comarcal de la Selva.

- Vocal: Sr. José Manuel Juanas Justa, inspector comarcal financer i tributari del 
Departament de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva.

Actua com a secretària la Sra. Rut Sànchez-Garrido Montejo.

Desenvolupament de la sessió  

1.  L'objecte de la sessió és la selecció d’1 Gestor Tributari 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.

3. Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data  9 de juny (2017P188), a les 9,00 hores es fa crida als/ a les aspirants 
admesos/es, responent a aquesta els següents:

Registre Aspirants Identificador
1716 Arnal Patiño, I. *****286T
1422 Gonzàlez Garcia, Y. *****560H
1385 Massegur Rodríguez, B. *****777C
1715 Roa Villalba, B. *****692E
1345 Turon Casadellà, M. *****970G

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

Núm.Prova Puntuació
184A 7,45
185A 8,13
186A 1,96
187A 1,88
188A 7,95

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

5. A les 11:00 hores, els membres del tribunal obren els sobres del qüestionari general 
d’aquells/es aspirants que han superat aquesta prova per identificar els/les aspirants no 
eliminats/des i poder fer crida dels/de les mateixos/es per a la realització de la prova 
pràctica. A les 11:15 hores es fa crida dels/ de les aspirants no eliminats/des reponen a 
aquesta els/les següents: 

Registre Aspirants
1422 Gonzàlez Garcia, Y.
1385 Massegur Rodríguez, B.
1345 Turon Casadellà, M.

6. A les 11:20 hores es dóna inici a 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 de 
la prova pràctica ha estat el següent:

Núm.Prova Pràctic obligatori Pràctic opcional Puntuació total
34B 1,25 8,46 9,71
35B 7,5 6,92 14,42
36B 3 6,15 9,15

Les aspirants que no han assolit la puntuació mínima de 5 punts en cada supòsit pràctic 
queden eliminades del procés de selecció.

7. A les 13:45 hores els membres del tribunal obren el sobre de la prova pràctica d’aquella 
aspirant que l’ha superada, a fi i efecte de la seva identificació i posterior valoració dels 
mèrits.

8. FASE DE CONCURS:

L’Òrgan de selecció ha valorat els mèrits acreditats de l’aspirant que ha superat la fase 
d’oposició amb la següent puntuació:
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Registre Aspirant Experiència professional Formació Total mèrits
1422 Gonzàlez Garcia, Y. 0,875 2,95 3,825

9. 3a.FASE: ENTREVISTA

L’Òrgan de selecció no considera necessari procedir a aquesta fase, que és optativa.

10. PUNTUACIÓ FINAL

La puntuació final de l’aspirant no eliminada en cap fase del procés és la següent :

Núm. 
ordre

Registre Aspirant Prova 
teòrica

Prova 
Pràctica

Mèrits Total

1 1422 Gonzàlez Garcia, Y. 7,95 14,42 3,825 26,195

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

1.- PROPOSAR el nomenament de l’aspirant Yanelis Gonzàlez Garcia, per a la provisió de 
la  plaça de Gestor administratiu a adscriure al Departament de Gestió Tributària i cadastral 
amb caràcter de funcionari/ària interí/ina, per ser l’única aspirant que ha superat tot el procés 
de selecció.

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 
proposada en compliment de la base vuitena.

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      

La secretària
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