
 

 1 

ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE 

TECNICS/QUES DE JOVENTUT (GRUP A SUBGRUP A2)  

Exp. núm.: 2019/3125 

Data: 27 de gener de 2020 
Hora inici:  9:00  hores                                             
Hora fi:   9:15 hores 
 
Hi assisteixen:   
 
President:  

- El  Sr. Xavier Amat Surós, cap de la unitat de Joventut del Consell Comarcal de 
la Selva.  

Vocals: 
- La Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez, cap del departament de Promoció del Territori 

del Consell Comarcal de la Selva  
 

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

 

Actua com a secretària la Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez. 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. En data 23 de gener de 2020 es va dur a terme les proves de coneixements teòrico 
pràctica del procés selectiu per a la ampliació de la borsa de tècnics de joventut (grup 
A subgrup A2), d’acord amb la convocatòria i bases publicades en el DOGC núm. 
7997, i al BOP amb el núm. 214.   A tal efecte, a les 08:30 es va constituir el tribunal 
qualificador. 

2. Per resolució de Presidència núm. 2020P47 es va aprovar la relació definitiva 
d’aspirants admesos i exclosos. La Sra. L.Puig Nualart amb identificador núm. 
***4711** no va assistir el dia de les proves. L’aspirant per registre d’entrada núm. 
1473 i 1572  ha presentat instàncies sol·licitant a aquest tribunal poder realitzar un 
altre dia les proves de coneixement teorico-pràctics, atès que per motius de causa 
major acreditats no va poder assistir. 

 El membres d’aquest Òrgan de selecció reunits, un cop revisada la sol·licitud 
presentada per l’aspirant prenen els següents ACORDS:  

1.- ACORDAR, que atès que queden acreditats els motius de força major que 

justifiquen la no assistència de l’aspirant L. Puig Nualart a les proves, es convoca a 

l’aspirant en data 4 de febrer de 2020 a les 8:30 hores per dur a terme la prova de 

coneixements teorico-pràctica. 

2.- TRASLLADAR aquesta acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell 

Comarcal de la Selva als efectes oportuns de transmetre els acords d’aquest òrgan de 

selecció. 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 1730ee250ec6477fa243efd519194caa001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=1730ee250ec6477fa243efd519194caa001


 

 2 

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          

 
  

 

 

La secretària 
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