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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D’UN/A AUXILIAR DEL CENTRE D’ACOLLIDA 
D’ANIMALS DE LA SELVA I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL  

Exp. núm.: 2019/457 i 2019/2782  

Data:  25 d’octubre de 2019 

Hora inici:  08:50 hores                                            
Hora fi: 15:00 hores 
 
Hi assisteixen:   
 

- Presidenta: Sra. Carina Planiol Canaleta, secretària de presidència i gerència del 
Consell Comarcal de la Selva. 

- Vocal: Sr. Jose Miguel Garcia Veigas, cap de la unitat de Sostenibilitat del 
departament de territori i sostenibilitat del Consell Comarcal de la Selva. 

- Vocal: Sr. Jordi Carreras Aymerich, tècnic de territori i sostenibilitat del departament de 
territori i sostenibilitat del Consell Comarcal de la Selva.  

- Vocal: Sra. Elena Samper Bustins, cap de la unitat de RRHH del Consell Comarcal de 
la Selva. 

- Vocal: Sr. Josep Soler Triadú, ST de Carreteres de Girona del departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, designat per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya.  

 
Actua com a secretària la Sra. Elena Samper Bustins 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la selecció d’un/a auxiliar del Centre d’Acollida d’Animals (grup C 
subgrup C2), en règim laboral fixe mitjançant concurs oposició per proveir una vacant per 
reposició que consta a  l’Oferta pública de 2019, i la constitució d’una borsa de treball d’acord 
amb la convocatòria i bases publicades en el DOGC núm. 7943 de 21 d’agost de 2019 i al 
BOPG núm. 158 en data de 19 d’agost de 2019. A tal efecte, a les 8:30h es constitueix el 
tribunal de selecció. 

2. El tribunal revisa el qüestionari de preguntes tipus test que hauran de realitzar els aspirants 
i confirma el supòsit pràctic que hauran de desenvolupar els aspirants a la prova pràctica. 

3. Vista la relació dels aspirants obligats a realitzar la prova de català, aprovada per  resolució 
de presidència núm. 2019P963 i 2019P939 de data 17 i 22  d’octubre i l’acta del Servei 
Comarcal de català de la Selva publicada a la Seu electrònica el 23 d’octubre,  consta els 
següents resultats: 
 

Registre Aspirants Identificació Resultat 
14704 Justicia Casabona, L  ***3436** No presentada 
14838 Huecas Cadefau, M.  ***1409** Per registre d’entrada núm. 17257 ha 

acreditat disposar del nivell C de català 
 
4. Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència núm. 2019P939 de data  17 d’octubre de 2019 i l’acta emesa pel Servei Comarcal 
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de català de la Selva, a les 9,00 hores es fa crida als/ a les aspirants admesos/es, responent 
a aquesta els següents: 
 
 

 

 

 

 

 

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

5. A les 9:10h es dona inici a la fase d’oposició i a la realització de la prova de coneixements 
teòrics consistent en la realització d’un qüestionari tipus test, prova de caràcter eliminatori 
segons consta en la base novena apartat segon de les bases d’aquest procés de selecció. El 
resultat del qüestionari ha estat el següent : 

Núm. Prova Puntuació 

45B 5,83 

46B 6,75 

47B 6,67 

48B 7 

49B 4,50 

50B 2,75 

53B 2,50 

54B 8,67 

55B 5,25 

56B 5,58 

57B 6,25 

58B 6,25 
 

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

Registre Aspirants   Identificador 
13539 Calaf Santos, A. ***3460** 
13553 Sentinella Amengual, F.J. ***2608** 
13619 Madrona Salla, MM ***5511** 
13816 Ureña Jimenez, JF  ***6345** 
13880 Ferrer Palomas, J ***2195** 
13888 Cherino Hidalgo, M. ***3837** 
14142 Riart Gil, C. ***7009** 
14596 Bussetti, A. ***7954** 
14728 Liarte Navascues, A. M. ***4789** 
14757 Robledo Gonzaléz-Rubio, N. ***3684** 
14836 Dilmé Valero, T ***3405** 
14838 Huecas Cadefau, M. ***1409** 
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6. A les 10:15 hores, els membres del tribunal obren els sobres del qüestionari d’aquells/es 
aspirants que han superat la prova de coneixements teòrics per identificar-los i poder fer la 
crida dels mateixos per a la realització del supòsit pràctic. A les 10:55 hores es fa crida dels/ 
de les aspirants no eliminats/des i a les 11:00 hores es dona inici al supòsit pràctic, prova de 
caràcter eliminatori segons consta en la base novena apartat segon, de les bases d’aquest 
procés de selecció. Aquesta prova finalitza a les 12:00 hores, i s’obtenen les següents 
puntuacions: 

Núm. Prova Puntuació  

24A 3,75 

25A 5 

26A 5 

27A 5,75 

28A 3,5 

29A 5,75 

30A 6 

31A 7,25 

32A 5,25 

 
La puntuació mínima per a superar aquesta prova és  de 5 punts. Els/les aspirants que no han 
assolit aquesta puntuació mínima queden eliminats/des del procés de selecció. 

7. La fase de concurs establerta en la base novena apartat tercer, fa referència a la valoració 
de l’experiència professional i formació dels aspirants que no han estat eliminats en la fase 
anterior. La valoració dels mèrits degudament acreditats per els/les aspirants és la següent: 

Registre Aspirants Experiència 
professional 

Formació Total 

13539 Calaf Santos, A. 0 0,75 0,75 
13553 Sentinella Amengual, F.J. 0 0 0 
13619 Madrona Salla, MM 5 1 6 
13888 Cherino Hidalgo, M. 0 0 0 
14728 Liarte Navascues, A. M. 0 0 0 
14757 Robledo Gonzaléz-Rubio, N. 0 0 0 
14836 Dilmé Valero, T 0 0,75 0,75 

 

9. QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

La qualificació definitiva  de les persones aspirants no eliminades és la suma resultant de les 
puntuacions obtingudes en les diferents fases del procés i que és la que es detalla a 
continuació: 
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Registre Aspirants Prova 
tipus test 

Prova 
pràctica 

Valoració 
Mèrits 

Total 

13539 Calaf Santos, A. 5,83 5,75 0,75 12,33 
13553 Sentinella Amengual, F.J. 6,67 7,25 0 13,92 
13619 Madrona Salla, MM 7 5,25 6 18,25 
13888 Cherino Hidalgo, M. 5,25 5 0 10,25 
14728 Liarte Navascues, A. M. 5,58 5 0 10,58 
14757 Robledo Gonzaléz-Rubio, N. 6,25 5,75 0 12 
14836 Dilmé Valero, T 6,75 6 0,75 13,50 

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

1.- PROPOSAR la contractació del/ de la Sr./Sra Mar Madrona Salla, per a la provisió del lloc 
de treball d’auxiliar del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (grup C subgrup C2), en règim 
laboral fixe per proveir la vacant per reposició de l’Oferta pública 2019, pel fet d’haver obtingut 
la puntuació més alta en la qualificació definitiva. 
 
2. PROPOSAR la creació de la borsa de treball, segons la base quinzena, i l’ordre de 
classificació segons la base setzena punt 1er, amb els aspirants que han superat el procés 
selectiu però que no són proposats per la seva contractació, que són les següents: 
 

Núm.ordre Registre Aspirants Puntuació final 

1 13553 Sentinella Amengual, 
F.J. 

13,92 

2 14836 Dilmé Valero, T 13,5 
3 13539 Calaf Santos, A. 12,33 

4 14757 Robledo Gonzaléz-
Rubio, N. 

12 

5 14728 Liarte Navascues, A. M. 10,58 
6 13888 Cherino Hidalgo, M. 10,25 

 
 
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 de la base dotzena de les bases que regeixen aquest procés selectiu així com de 
la creació de la borsa de treball. 
 
4. PUBLICAR-HO a la web del Consell Comarcal per a general coneixement. 

Un cop finalitzat l'acte, l’òrgan tècnic de selecció dona per acabada la sessió i signa aquesta 
acta de conformitat.  

La presidenta      Els vocals  

 

La secretària 
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