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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS 
DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI (GRUP A SUBGRUP A2) PER A ADSCRIURE AL 
"PROGRAMA COMARCAL PER LA CREACIÓ DE LA XARXA DE CAMINS 
INTEL·LIGENTS I LA SEVA INTEGRACIÓ EN XARXES I PRODUCTES TURÍSTICS 
SUPRACOMARCALS".  

Exp. núm.: 2018/1610 

Data: 16 de novembre de 2018 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal de la Selva (Santa Coloma de Farners) 
Hora inici:  8:30 hores                                            
Hora fi:   14:00 hores     
 
Hi assisteixen:   
President:  
- Titular: El Sr. Josep Gesti Perich, cap de la Unitat de Territori i Turisme del 

departament de Promoció del Territori del Consell Comarcal de la Selva.  
Vocals:  
- Titular: La Sra Mª Àngels Cros Bartrina cap del Departament d’Organització Interna 

del Consell Comarcal de la Selva. 
 
- Titular: El Sr. Jordi Solà Carós, cap del Departament de Serveis a la Ciutadania del 

Consell Comarcal de la Selva. 
 
Actua com a secretari el Sr. Jordi Solà Carós. 
 
 
Desenvolupament de la sessió   

1.- L'objecte de la sessió és la selecció d’una borsa de treball de tècnics de promoció 
del territori (grup A subgrup A2) per a adscriure al "Programa comarcal per la creació 
de la xarxa de camins intel·ligents i la seva integració en xarxes i productes turístics 
supracomarcals d’acord a la convocatòria i bases publicades en el DOGC núm. 7710. 
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 
presidència de data 7 de novembre de 2018 (2018P 1008) i l’esmena aprovada per 
resolució de presidència de data 13 de novembre de 2018 (2018P 1024), a les 9:00 
hores es fa crida als/ a les aspirants admesos/es, responent a aquesta els següents: 
 

Registre Aspirants Identificador 

12119 Pla Cama, P. *****296A 

12546 Corominas Xifra, M. *****733T 

12630 Luque Garrofe, M. *****118E 

12916 Camps Quer, A. *****104A 

12999 Salart Fàbrega, A. *****699W 

13035 Roa Villalba, B. *****692E 

13284 Vall·llosada Garcia, R. *****472N 
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Els/les aspirants que no han respost a la crida queden eliminats/des del procés de 
selecció. 

3.-  1a FASE. Prova de coneixement teòrica – pràctica 

A les 9:10 hores es dona inici a la 1a Fase. D’acord amb les bases del procés, aquesta 
prova és eliminatòria i consta de dos exercicis, cadascun dels quals puntua fins a un 
màxim de 10 punts. Superen la prova aquells/es aspirants que obtinguin una puntuació 
mínima de 5 punts en cada exercici, restant eliminats/des d’aquest procés de selecció 
aquells/es aspirants que no assoleixin aquesta puntuació mínima. 

La prova s’inicia amb l’exercici 1. El resultat de l’exercici és el següent: 

Núm.Prova Puntuació 
45A 8,38 
46A 6 
47A 10 
48A 4,38 
49A 5,63 
50A 4,63 
51A 6,25 

 

Els/les aspirants que han obtingut una puntuació inferior a 5 punts queden 
eliminats/des del procés de selecció. 

A les 10.18 hores s’inicia l’exercici 2. El resultat d’aquest exercici és el següent: 

 

Núm.Prova Puntuació 
18B 7,5 
19B 2,50 
20B 9 
21B 3 
22B 6 

 

Els/les aspirants que han obtingut una puntuació inferior a 5 punts queden 
eliminats/des del procés de selecció. 

Es procedeix a l’obertura dels sobres per identificar els/les aspirants, assignar la 
puntuació corresponent a cadascun i determinar quins/es han superat la 1a fase. 
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La puntuació dels/les aspirants que han superat els dos exercicis de la 1a fase ha 
estat la següent: 

Aspirants Exercici 1 Exercici 2 TOTAL 
Pla Cama, P. 8,38 7,50 15,88 
Corominas Xifra, M. 10 9 19,00 
Luque Garrofe, M. 4,63 --- --- 
Camps Quer, A. 4,38 --- --- 
Salart Fàbrega, A. 6 2,50 --- 
Roa Villalba, B. 5,63 3 --- 
Vall·llosada Garcia, R. 6,25 6 12,25 

 

4.-  2a FASE. Valoració de l’experiència professional i formació 

D’acord amb les bases del procés, aquesta fase no té caràcter eliminatori i consisteix 
en la valoració dels mèrits aportats i degudament acreditats pels/per les aspirants que 
han superat la fase prèvia. Es puntua amb un màxim de 10 punts segons els barems 
que consten a les bases. 

La puntuació resultant de la 2a fase ha estat la següent: 

Aspirants 
Experiència 
professional 

Formació Titulacions TOTAL 

Pla Cama, P. 0 0 0 0 
Corominas Xifra, M. 5 0,25 0,75 6 
Vall·llosada Garcia, R. 0 0 0 0 
 

5.-  3a FASE. Entrevista 

L’entrevista és optativa a criteri de l’òrgan de selecció. L’òrgan de selecció acorda no 
realitzar entrevista als/les aspirants. 

 

6.- Qualificació final 

La qualificació final d’aquells/es aspirants que no han resultat eliminats/des del procés, 
per ordre descendent de puntuació, és la següent: 

Ordre 
segons 

puntuació 
Aspirant 

Puntuació 
1a fase 

Puntuació 
2a fase 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1r Corominas Xifra, M. 19 6 25,00 
2n Pla Cama, P. 15,88 0 15,88 
3a Vall·llosada Garcia, R. 12,25 0 12,25 

 

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

1.- PROPOSAR la constitució de la borsa de treball de tècnics de promoció del territori 
(grup A subgrup A2) per a adscriure al "Programa comarcal per la creació de la xarxa 
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de camins intel·ligents i la seva integració en xarxes i productes turístics 
supracomarcals”, amb els/les aspirants i l’ordre indicat al punt 6 d’aquesta acta. 

2. TRASLLADAR aquesta Acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell 
Comarcal de la Selva als efectes de constituir la borsa de treball de tècnics de 
promoció del territori (grup A subgrup A2) per a adscriure al "Programa comarcal per la 
creació de la xarxa de camins intel·ligents i la seva integració en xarxes i productes 
turístics supracomarcals”. 

3. PUBLICAR aquesta Acta a la web del Consell Comarcal de la Selva per 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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