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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D’UN/A AGENT D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE MILLORA DE L’OCUPACIÓ, ADSCRIT AL 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI, EN EL MARC DELS 
PROGRAMES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL (ORDRE 
TSF/2219/2019, DE 26 DE JULIOL).  

Exp. núm.:  

Data: 9 de desembre de 2019 
 
Hi assisteixen:   

Presidenta:  
- Titular: La Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez, cap del departament de Promoció del 
Territori.  
 
Vocals:  
- Titular: El Sra. Inés Esteve Montagut, cap de la unitat d’Ocupació. 

 
Actua com a secretari la Sra. Inés Esteve Montagut. 
 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la selecció d’un/a Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local (AODL), adscrit al Departament de Promoció del Territori, en el marc dels 
Programes de suport al desenvolupament local (Ordre TSF/2219/2019 de 26 de juliol) 
en règim laboral d’acord a la convocatòria i bases publicades en data 20/11/2019. A tal 
efecte, el dia 9 de desembre de 2019 a les 8:30h es constitueix el tribunal de selecció. 

2.  A les 9:00 hores es fa crida als/les aspirants, responent a aquesta els següents: 
 

Nom i Cognoms  DNI   Identificador  
Cano Pascual, Laura 40537520C *****520C 

Colomer Puig, Josefina 77105093P *****093P 

Mataix de Frutos, Cristina No presentada   

Montiel Armas, Israel 53122267M *****267M 

Pascual Esteva, M.Dolors 77910094A *****094A 

Rodriguez, Rosanna No presentada   
Segovia Fernàndez, 
Francesca No presentada   

Tarrés Pagès, Victòria 40430093A *****093A 

Tarrés, Miquel No presentat   

Vallès Majoral 40307266L *****266L 
 
 
 
Els/les aspirants que no han respost a la crida queden eliminats/des del procés de 
selecció. 
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1a FASE. Prova de coneixement teòrica – pràctica 

A les 9:15 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 i 2. El resultat dels exercicis és el següent: 

 

Aspirant Puntuació Exercici 1 Puntuació Exercici 2 

Cano Pascual, Laura 3 
- 

Colomer Puig, Josefina 4 - 

Montiel Armas, Israel 6 5 

Pascual Esteva, M.Dolors 5 3 

Tarrés Pagès, Victòria 4 - 

Vallès Majoral, Antònia 4 - 

 

Queden eliminats del procés els que no han obtingut una puntuació mínima de 5 punts 
en cada exercici.  

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. 

Els resultats de la valoració han estat els següents: 

Aspirants 
Experiència 
professional 

Formació Titulacions TOTAL 

Montiel Armas, Israel 2 - 1 3 
 

3a FASE. Entrevista 

D’acord amb les bases del procés, consisteix en mantenir un diàleg amb l’òrgan tècnic 
de selecció sobre qüestions vinculades al lloc de treball a proveir, per a constatar la 
idoneïtat de les persones aspirants per al desenvolupament de les funcions pròpies de 
nomenament, com ara l’aptitud, la capacitat d’iniciativa, l’autonomia, nivell de 
responsabilitat, etc. L’entrevista es valora fins a un màxim de 5 punts. 
 
Els resultats de l’entrevista han estat els següents: 

Aspirant Puntuació 

Montiel Armas, Israel 4 
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QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

Les persones aspirants en el procés han obtingut la següent puntuació total : 

Aspirants 
Exercici 

1 
Exercici 

2 
Experiència i 

formació 
Entrevista TOTAL 

Cano Pascual, Laura 3  - - - 

Colomer Puig, Josefina 4  - - - 

Montiel Armas, Israel 6 5 3 4 18 

Pascual Esteva, M.Dolors 5 3 - - - 

Tarrés Pagès, Victòria 4  - - - 

Vallès Majoral 4  - - - 
 

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

1.- PROPOSAR el nomenament de l’aspirant Isarel Montiel Armas, amb DNI 
53122267H per a la provisió de la plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
(AODL) de millora de l’ocupació, en règim laboral, a adscriure al Departament de 
Promoció del Territori, pel fet d’haver obtingut la major puntuació en el conjunt de les 
fases realitzades al procés de selecció convocat. 

2. NOTIFICAR la present Acta juntament 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.  
 
Un cop finalitzat l'acte, el Tribunal de selecció dóna per acabada la sessió i signa 
aquesta acta de conformitat.  

 

La presidenta                La vocal-secretària         

 

 

Santa Coloma de Farners,  
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