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Exp. núm:2020/3196 

ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN TÈCNIC/A SUPERIOR DE 

SERVEIS A LA CIUTADANIA , EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, PER DESENVOLUPAR 

EL PROGRAMA “REACTIVACIÓ DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA A LA COMARCA DE 

LA SELVA”  

Expedients núm.: 2020/2506 

Data:   13 de novembre de 2020 

Hora inici:08:30 hores                                            
Hora fi: 13:00 hores 
 
Hi assisteixen:  
 
President:  

- La Sra. Núria Moral Ferrés, secretaria-intervenció SAT del Consell Comarcal de la Selva. 
 

Vocals: 

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

- Titular: El Sr. Sergi Ruiz-Zorrilla Xirau, de l’Ajuntament de Vallgorguina, designat per 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

 
Actua com a secretari/ària, el Sr. Sergi Ruiz-Zorrilla Xirau, 
 

Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és dur a terme el  procés de selecció d’un tècnic/a superior de serveis 

a la ciutadania, en règim laboral temporal, per desenvolupar el programa “Reactivació de la 

iniciativa emprenedora a la comarca de la Selva”, d’acord amb la convocatòria i bases 

publicades en el DOGC núm. 8206 de 21 d’agost de 2020 i en el BOPG núm. 163 de 24 d’agost 

de 2020. A tal efecte, a les 08:30h es constitueix el tribunal de selecció. 

2. Vistes les Resolucions de Presidència 2020P1075 i 2020P1212 (provisional i definitiva) 

tots/es els/les aspirants admesos/es han acreditat el coneixement de la llengua catalana nivell 

C1, requerit per aquest procés de selecció. 

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

presidència de data 5 de novembre de 2020 (2020P1212) a les 09:00 hores es fa la crida als/ 

a les aspirants admesos/es. Seguint el protocol d’actuació davant la COVID 19 específic per 

processos selectius del Consell Comarcal de la Selva, abans de l’entrada al lloc de realització 

de la prova s’ha proporcionat el gel hidroalcohòlic necessari per a tots/es els/les aspirants i s’ha 

recollit de cadascun/a d’ells la declaració responsable en relació a la situació de pandèmia 

generada per la COVID-19. Han respost a la crida els/les següents aspirants:  

e-Tram -Registre Registre CCS Aspirants Identificador 

TE000-2020-14595 14595 BEASKOA SANCHEZ, J.J. ***9038** 

TE000-2020-15188 15188 BULEO MURO, A. ***8332** 

TE000-2020-15477 15477 GOMEZ CASTILLO, A. ***7774** 
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TE000-2020-15906 15906 GONZALEZ QUESADA, M. ***4675** 

TE000-2020-16422 16422 DE SANROMA DELLA, J. ***2387** 

TE000-2020-16484 16484 VILLEN RUBIO, S. ***3083** 

 
Els/les aspirants que no han respost a la crida (no presentats/des) queden eliminats/des del 

procés de selecció. 

4. A les 09:05h es dona inici al primer exercici de la 2a fase d’aquest procés de selecció 
consistent en contestar un qüestionari de 40 preguntes tipus test. 

El resultat d’aquesta prova ha estat el següent: 

Núm. prova  Puntuació 

7B 7.3 

8B NO APTE 

 

Els/les aspirants que no han assolit una puntuació mínima de 5 punts queden eliminats/des 

d’aquest procés de selecció. 

5. A les 10:10h es dona inici al segon exercici de la 2a fase d’aquest procés, consistent en la 
realització per escrit d’un cas pràctic. 

El resultat d’aquesta prova ha estat el següent: 

Núm. prova  Puntuació 

7B 5 

 

Els/les aspirants que no han assolit una puntuació mínima de 5 punts queden eliminats/des 

d’aquest procés de selecció. 

6. A les 11:45 hores es dur a terme la 3a fase d’aquest procés consistent en la valoració dels 

mèrits dels/de les aspirants que han superat les anterior proves, amb les següents puntuacions: 

Registre Aspirant Valoració experiència 

professional 

Valoració formació 

15906 GONZALEZ QUESADA, M. 3 0 

 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

Els/les aspirants no eliminats/des en el procés han obtingut la següent puntuació definitiva : 

Registre Aspirant 
Prova tipus 

test 
Cas pràctic 

Valoració 
mèrits 

TOTAL 

15906 GONZALEZ QUESADA, M. 7,3 5 3 15,3 

 

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

1. PROPOSAR  la contractació de l’aspirant MONTSERRAT GONZALEZ QUESADA amb 
identificador núm. ***4675**, per a proveir una plaça en règim laboral temporal de Tècnic 
superior de serveis a la ciutadania,  per desenvolupar el programa “Reactivació de la 
iniciativa emprenedora a la Comarca de la Selva. 
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2. 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/da i per 

establir els/les aspirants en reserva per ordre de puntuació. 

 

3. PUBLICAR-HO a la web del Consell Comarcal per a general coneixement. 

Un cop finalitzat l'acte, el tribunal de selecció dona per acabada la sessió i signa aquesta acta 

de conformitat.  

El/la president/a                El/la vocal 

     

 

El/La secretari/ària 
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