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Acta del tribunal de selecció d’un/a tècnic/a mitjà per dur a terme les 
funcions de dinamitzador/a cívic per a l’emancipació juvenil 

Exp. núm.: 2019/3619 

Data:  10 de desembre de 2019 
Hora inici:  8:30 hores                                            
Hora fi:  12.30 hores     
 
Hi assisteixen:   
 

- President: Sr. Blai Vinaixa Montané, cap de la unitat de Serveis socials 
especialitzats del Consell Comarcal de la Selva 

- Vocal: Sra. Maite Boldú Alfonso, cap de la unitat de Serveis socials bàsics del 
Consell Comarcal de la Selva.  

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

 
Actua com a secretari el Sr. Blai Vinaixa Montané 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la selecció d’un/a tècnic mitjà per dur a terme les funcions 
d’un/a dinamitzador/a cívic/a per a l’emancipació juvenil. A tal efecte, a les 8:30h es 
constitueix el tribunal de selecció. 

2.  El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en data 19, 21 i 25 de desembre va 
trametre a aquesta corporació la següent relació d’aspirants en situació d’aturats:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisada la documentació tramesa pel SOC, es detecta que els següents aspirants no 
cumpleixen amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria: 
 
Aspirant Motiu d’exclusió 
Valverde Ferrer, L. No acredita estar en disposició del títol de 

diplomat, graduat o llicenciat  
Pascual Gavilan, L. No acredita estar en disposició del títol de 

diplomat, graduat o llicenciat 
 
 

Aspirants 
Pascual Gavilan, L. 
Gheorghiu, D. 
Duran Callejas, S. 
Fernández Jiménez, E. 
Ciurana Corominas, A. 
Valverde Ferrer, L. 
Noriega Zorrila, A. 
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3. A les 9:00 hores es fa crida als/ a les aspirants admesos/es que compleixen amb els 
requisits, responent a aquesta els següents: 
 
Registre d’entrada  Cognoms i Noms Identificador 

20523 Gheorghiu, D. ****090** 
20522 Duran Callejas, S. ****987** 
20524 Ciurana Corominas, A. ****569** 

 
Es fa constar en la present acta que aquest tribunal, ha procedit a no valorar la prova 
realitzada per l’aspirant L. Pascual Gavilan, atès que s’ha detectat que per error es va 
admetre, quan l’aspirant no disposa dels requisits formatius establerts en les bases.    

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

4. Primera fase : Prova de coneixements:  

 A les 9:10h és dóna inici a la 1a fase del procés selectiu consistent en la realització 
d’un exercici pràctic, prova de caràcter eliminatori segons consta en les bases de 
d’aquest procés de selecció. El resultat de la prova ha estat el següent: 

Registre 
d’entrada  Cognoms i Noms Puntuació  

20523 Gheorghiu, D. 5 

20522 Duran Callejas, S. 9 

20524 Ciurana Corominas, A. 7.5 
 

Els/les aspirants que no han assolit la puntuació mínima de 5 punts queden 
eliminats/des del procés de selecció. 
 
5. Segona fase: Valoració de l’experiència professional i la formació  

 
 
 

Registre 
d’entrada 

Cognoms i Nom 

Experiència prof. i formació 
(màxim 10 punts) 

Serveis  
a 

l'Administració 
(4 punts) 

Serveis 
a 

privada 
 àmbit 
social 

(3 
punts) 

Formació 
(màxim 2 

punts)  

Titulacions 
 

Acadèmiques 
(màxim 1 

punt) 

 
 

TOTAL 

20524 Ciurana Corominas, A  2.2 0,35 0 1,5 4.05 

20522 Duran Callejas, S 0,2 4,05 0,1 0 4.35 

20523 Gheorghiu, D.  0 0.45 0 0 0.45 
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6. Tercera fase:  Entrevista 

La puntuació d’aquesta fase de caràcter no eliminatori és el següent:  

Registre Aspirants Puntuació  
20523 Gheorghiu, D. 3 
20522 Duran Callejas, S. 4.5 
20524 Ciurana Corominas, A. 4 

 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

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

 

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

1.- PROPOSAR la contractació temporal de l’aspirant S. Duran Callejas, amb DNI 
****987** per a la a ocupar la plaça de tècnic mitjà (grup A subgrup A2) per dur a terme 
les funcions d’un/a dinamitzador/a cívic/a per a l’emancipació juvenil, amb una durada 
del contracte d’un any. 

2.-PROPOSAR als aspirants A. Ciurana Corominas com a primer aspirant en reserva i 
a la D. Gheorghiu com a segona en reserva d’acord amb les bases establertes en la 
convocatòria.  

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, la contractació de l’aspirant 
proposat en compliment amb les bases de la convocatòria. 
 
4.- PUBLICAR-HO a la web del Consell Comarcal per a general coneixement. 

R
E

G
IS

TR
E 

PUNTUACIÓ 
1a FASE 

PUNTUACIÓ 
2A FASE 

PUNTUACIÓ  
3A FASE 

TOTAL 
FINAL 

Cognoms 

Prova de 
coneixem

ent 
teòrica 

(10 punts 
màxim i 
mínim  5 
punts) 

Experiència prof. i formació 
(màxim 10 punts) 

Entrevista 
(5 punts)  Serveis  

a 
l'Administració 

(4 punts) 

Serveis 
a 

privada 
 àmbit 
social 

(3 
punts) 

Formació 
(màxim 2 

punts)  

Titulacions 
 

Acadèmiqu
es 

(màxim 1 
punt) 

20524 Ciurana 
Corominas  7,5 2,2 0,35 0 1,5 4 15,55 

20522 Duran 
Callejas 9 0,2 4,05 0,1 0 4,5 17,85 

20523 Gheorghiu 5 0 0,45 0 0 3 8,45 
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Un cop finalitzat l'acte, el Tribunal de selecció dona per acabada la sessió i signa 
aquesta acta de conformitat.  

El president                Els vocals            

 

El secretari 
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