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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA DE 
SECRETARIA INTERVENCIÓ AMB CARÀCTER D’INTERÍ/NA AL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAT) I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE TÈCNICS GRUP A (SUBGRUP A1) 

Exp. núm.: 2019/825 

Data: 3 de juliol de 2019 
Hora inici:  10:00 hores   
Hora fi:   13:15 hores     
 
Hi assisteixen:   
 

- President: Sr. Francesc Xavier Hernàndez Corominas, secretari del Consell 
Comarcal de la Selva.  

- Vocal: Sra. Sandra Valldaura Lacambra, secretaria de l’Ajuntament d’Amer, 
designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) 

- Vocal: Sra. Gemma Masmiquel Boada, secretària-interventora de la Xarxa 
Local de municipis de la Diputació de Girona, designada per la Diputació de 
Girona. 

 
Actua com a secretari el/la Sr./Sra Xavier Hernàndez Corominas 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la selecció per cobrir una plaça de secretaria intervenció 
amb caràcter d’interí/na al Servei d’Assistència Tècnica (SAT) i la constitució d’una 
borsa de treball de tècnics (Grup A, subgrup A1) d’acord amb la convocatòria i bases 
publicades al BOP núm. 85 i al DOGC núm. 7866, el dia 3 de maig de 2019 . A tal 
efecte, a les 9:30h es constitueix el tribunal de selecció. 

2.  Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 29 de desembre de 2019 (2019P1497), a les 10:00 hores es fa 
crida als/ a les aspirants admesos/es, responent a aquesta els/les següents: 
 

7181 Corominas Gil, G. ***3115** present 

7642 Plans Riera, S. ***8914** No assisteix 

7643 Plans Salamaña, P. ***0904** Present 

7831 Rosset Puigvert, M.A. ***0230** No assisteix 

8014 Matavera Tajà, M. ***3484** No assisteix 

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

3. Tots/es els/les aspirants admesos/es que han respost a la crida, queden exempts/es 
de la realització de la prova d’acreditació de coneixements orals i escrits de llengua 

Registre Aspirants Identificador CRIDA 
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catalana nivell C, ja que han aportat còpia de certificat de nivell C o superior de la 
Junta de Català o certificació equivalent. 

4. A les 10:15h és realitza la prova pràctica, prova de caràcter obligatori i eliminatori 
segons consta en la base setena de les bases d’aquest procés de selecció. La prova 
consisteix en la resolució de dos casos pràctics (a triar entre quatre) proposats pel 
tribunal. Les bases d’aquest procés estableixen una durada d’1,5 hores per aquesta 
prova. Els membres del tribunal han decidit deixar 1,5 hores per a la seva realització  
El resultat d’aquesta prova ha estat el següent : 

Núm.Prova 
Supòsit 
pràctic 1 

Supòsit 
pràctic 2 

Total 

196A 0 0 0 
197A 6 6 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 3/7/2019 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
7181 Corominas Gil, G. 1,2 0 0 1,2 

 

FASE D’ENTREVISTA 

A les 12,45 hores es realitza l’entrevista amb els/les aspirants no eliminats. El resultat 
de l’entrevista és el següent: 

Registre Aspirants Puntuació 
7181 Corominas Gil, G. 2 

 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

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

Registre Aspirants Prova 
pràctica 

Concurs Entrevista TOTAL 

7181 Corominas Gil, G. 12 1,2 2     15,2 
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Per tot això l’Òrgan de selecció pren els següents ACORDS :  

1.- PROPOSAR el nomenament de l’aspirant sra Gemma Corominas Gil, amb DNI 
40331157J per a la provisió de la plaça de secretaria intervenció amb caràcter 
d’interí/na al Servei d’Assistència Tècnica (SAT), 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 què disposa la 
bases novena de la convocatòria: 
 
Núm.ordre Aspirants Identificació Puntuació 

1er Corominas Gil, G. 7181 15,2 
 
  
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 dona per acabada la sessió i signa 
aquesta acta de conformitat.  

El president                Els vocals            

 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 6984f39805d14b7a94445d3ab1704cab001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=6984f39805d14b7a94445d3ab1704cab001

		2019-07-09T13:18:59+0200
	ciutadania.selva.cat




