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ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 2 ENGINYERS/ES 
TÈCNICS/QUES (GRUP A, SUBGRUP A2), EN RÈGIM DE FUNICONARIS/IES 
INTERINS/ES FINS A LA COBERTURA DEFINITIVA DE LA VACANT 
 
Expedient núm.: 2020/2510 – 2020/3586 
 
Data: 23 de desembre de 2020 
 
Hora Inici: 09:00 hores 
Hora fi: 10:00 hores 
 
Hi assisteixen: 
 
President: El Sr. Felip Toledo Canta, Cap del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Vocals:  
 
- El Sr. Miguel Garcia Veigas, Cap de l’Unitat de Sostenibilitat.  

 
- El Sr. Lluís Gorgorió Solà, ST de Carreteres a 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 el Sr. Miguel Garcia Veigas. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte  de la sessió és dur a terme la revisió dels mèrits acreditats per 
l’aspirant Miquel Creus Creus, d’acord amb la base acord amb la base cinquena, per 
la qual els candidats estan obligats a acreditar mitjançant certificats i altra 
documentació, la relació de mèrits declarats als annexos II i III. 
 
2. El tribunal revisa en primer lloc la documentació presentada per l’aspirant Miquel 
Creus Creus i es constaten les següents incidències: 

 
Cursos que consten com aprofitament i no ho són:  
- Licitacions públiques (Ajt. Barcelona) 
- Seminari sobre Gestió i Eficiència energètica (Agencia de Desenvolupament 

del Ripollès) 
- Covid 19 i aires acondicionats (Col·legi enginyers) 
- Programa d'estalvi i eficiència energètica en sanejament (Agència Catalana 

de l'Aigua) 
- Abocamens al medi dels sistemes de sanejament  
- Guies per la gestió i l'avaluació (EAPC) 
 
Curs que no ha acreditat:  
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- Curs de prevenció i Control ambiental de les activitats. 

 
3. A la vista dels mèrits certificats en relació a la formació, procedeix esmenar la 
seva valoració, d’acord amb la puntuació dels mèrits relacionats amb la base 8.3 
apartat 2.1, en relació a l’assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, 
d’especialització o de perfeccionament, impartits per organismes oficials en el 
període de presentació d’instàncies. 
 
4. La valoració definitiva dels mèrits acreditats per l’aspirant Miquel Creus Creus 
és: 

 
Aspirant Valoració 

experiència 
professional 

Valoració 
formació 

Total 

Miquel Creus Creus 5,00 1,75 6,75 
 

 
QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 
 
La qualificació final dels aspirants d’acord amb els extrems detallats anteriorment, és 
la següent: 

 
Registre 

CCS 
Aspirant Prova 

tipus test 
2n i 3r. 
exercici 

Mèrits TOTAL 

15212  Gerard Gafas Oliveras  7,33 16 5,75 29,08 
15609  Miquel Creus Creus. 7,71 10 6,75 24,46 
16291  Dafne Galvany Rossell 6,83 12 2,825 21,65 

 
 
1. Es tingui per esmenada la primera acta d’aquest tribunal amb les qualificacions 

definitives que es detallen. 
 
2. 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  president     El vocal 
 
 
 
 
 
                 
El Secretari 
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