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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ PER L’AMPLIACIÓ D’UNA BORSA DE 

TECNICS/QUES D’OCUPACIÓ DE GRAU SUPERIOR  

Exp. núm.: 2019/3090 

Data: 10 de gener de 2020 
Hora inici: 9:15 hores                                             
Hora fi:   12:00 hores     
 
Hi assisteixen:   
 
Presidenta:  

- La  Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez, cap de departament de Promoció del Territori 
del Consell Comarcal de la Selva.  

Vocals: 
 

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

- El Sr. Joan Buquets Biarnes, cap del departament d’Atenció a les persones del 
Consell Comarcal de la Selva  

 
Actua com a secretari el Jordi Solà Carós. 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la selecció d’aspirants per l’ampliació de la borsa de 
tècnics d’ocupació (grup A subgrup A1), d’acord a la convocatòria i bases publicades 
en el DOGC núm. 7994, i al BOP amb el núm. 212. A tal efecte, a les 08:30 es 
constitueix el tribunal qualificador. 

2. Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 

Presidència de data 2 de gener de 2020 (2019P1252): 

 

Registre Aspirants Identificador 

18259 Juvinya Sucarrats, L. ***1800** 

18430 Font Reina, M. ***5062** 

19007 Mataix de Frutos, C. ***1691** 

19321 García López, A.E. ***1318** 

19487 Guirado Fernández, M. ***4591** 

19515 Bouattaouin El Otmani, S. ***2815** 

19543 Alsina Figueras, F. ***2044** 

19626 Tarrés Pagès,V. ***3009** 

19666 Juanola Suriñach, E. ***2673** 

19703 Aumatell Tubert, A. ***2134** 

19704 Gaona Ibañez, C. ***6443** 
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A les 9:00 hores es fa crida als/ a les aspirants admesos/es, responent a aquesta els 

següents:  

Registre Aspirants Identificador 

19543 Alsina Figueras, F. ***2044** 

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

3. Primera fase. Prova de coneixement teorica-pràctica   

A les 09:15 hores es dona inici a la primera 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. El resultat de l’exercici és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
A les 11.15 hores s’inicia l’Exercici 2. El resultat d’aquest exercici és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
La puntuació resultant de la primera fase és la següent:  
 
 
 
 
 
 
4. Segona 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. 

Aspirants Puntuació 

Alsina Figueras, F. 5 

Aspirants Puntuació 

Alsina Figueras, F. 5 

Aspirants Exercici 1 Exercici 2 Total 

Alsina Figueras, F. 5 5 10 
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La puntuació resultant de la 2a fase ha estat la següent: 
 

 
 
Per tot això, l’Òrgan de selecció pren el següents Acords: 
 
1.- Dur a terme una entrevista a l’aspirant que ha superat  les proves anteriors tal i com 
s’especifica en el punt tercer de les bases del procés selectiu. 
 
2.- Que l’entrevista es realitzi el dia 22 de gener amb el següent horari: 
 

 

 

 

 

La presidenta       Els vocals    

      

 
 
 
 
El secretari 

Aspirants 

Experiència 

professional  

Formació  Titulacions TOTAL 

Alsina Figueras, F. 0 0,35 0 0,35 

Aspirant Hora entrevista 

Alsina Figueras, F. 09:00 
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