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ACTA DEL TRIBUNAL PROCÉS DE SELECCIÓ DE DOS/DUES TÈCNICS/QUES PER DUR 
A TERME EL “PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19” 

Exp. núm.: 2020/2310 

Data:   23 d’octubre de 2020 
Hora inici:  08:50 hores                                            
Hora fi:  12:45 hores 
 
Hi assisteixen:  

- Presidenta: La Sra. Núria Moral Ferrés, secretaria de classe tercera, subescala Secretaria 
Intervenció del Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal de la Selva 

- Vocal: El Sr. Carlos Merino Pons, Interventor de l’Ajuntament de Girona, designat per 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

- Vocal: El Sr. Josep Gesti Perich, Cap de la unitat de Territori i Turisme del Consell 
Comarcal de la Selva. 

Actua com a secretari, el Sr. Josep Gesti Perich. 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és dur a terme el  procés de selecció de dos/dues tècnics/es per dur 
a terme el “Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19” d’acord amb la convocatòria i 
bases publicades en el DOGC núm. 8202 de 17 d’agost de 2020 i al BOPG núm. 159 de 18 
d’agost de 2020. A tal efecte, a les 09:00h es constitueix el tribunal de selecció. 

2. Tots/es els aspirants han presentat certificació de coneixement de nivell de català 
corresponent i, per tant, no es procedeix a dur a terme la 1a fase d’aquest procés consistent 
en la realització de la prova de coneixement de la llengua catalana nivell C.  
 
3. Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 19 d’octubre de 2020 (2020P1132) a les 08:50 hores es fa la crida als/ a 
les aspirants admesos/es. 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 

TE000-2020-14627 14627 BEASKOA SANCHEZ, J.J. ***9038** 

TE000-2020-14644 14644 ILLAMOLA DAUSA, P. ***7436** 

TE000-2020-14691 14691 MANEN BORRULL, M.P. ***5065** 

TE000-2020-14738 14738 GUTIERREZ JARAMILLO, O. V. ***0982** 

TE000-2020-15387 15387 GOMEZ CASTILLO, A. ***7774** 

E/002990-2020 15460 CASTEYS COROMINAS, Q. ***5575** 

E/003057-2020 15757 BOADELLA GISPERT, C. ***6643** 

E/003034-2020 15780 CABRÉ SEDÓ, E. ***3562** 
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Els/les aspirants que no han respost a la crida queden eliminats/des del procés de selecció. 

4. A les 9:15 h es dona inici a la 2a fase d’aquest procés de selecció consistent en la 
realització de dos exercicis, un exercici tipus test i un altre exercici de desenvolupament d’un 
supòsit pràctic. 

El resultat d’aquests exercicis ha estat el següent: 

Exercici tipus test: 

Núm. Prova Puntuació 
49B 9,6 
50B 6,0 
51B 6,0 

 
Per l’avaluació de l’exercici de desenvolupament pràctic el tribunal ha convingut els següents 
criteris de correcció:  
 
Descriu resumidament quines fases/actuacions i cronograma caldria seguir per obtenir un Pla 
efectiu, ajustat a la realitat de la Selva i concertat amb els agents del territori (5p) 
Ajust a la demanda formulada (1p) 
Qualitat de la solució proposada (1p) 
Grau de coneixement tècnic (0,5p) 
Grau de concreció de les tasques (0,5p) 
Ajust a la realitat territorial (0,5p) 
Viabilitat temporal i econòmica (0,5p) 
Estructuració i claredat expositiva (0,5p) 
Correcció formal (redacció, ortografia) (0,5p) 
 
Detalla quina metodologia o mecanismes utilitzaries per garantir la participació i la implicació 
dels agents territorials en la confecció i execució del Pla (5p) 
Ajust a la demanda formulada (1p) 
Qualitat de la solució proposada (1p) 
Grau de coneixement tècnic (0,5p) 
Grau de concreció de les tasques (0,5p) 
Ajust a la realitat territorial (0,5p) 
Viabilitat temporal i econòmica (0,5p) 
Estructuració i claredat expositiva (0,5p) 
Correcció formal (redacció, ortografia) (0,5p) 
  
 
Exercici de desenvolupament de supòsit pràctic: 
 

Identificador Puntuació 
49B 7,5 
50B 3,5 
51B 7,0 
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5. A les 11:10 hores es porta a terme la 3a fase d’aquest procés consistent en una entrevista 
als/les aspirants. La qualificació de l’entrevista ha estat la següent: 

Identificador Puntuació 
49B 2 punts 
50B 1 punt 
51B 2 punts 

 
QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

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

Registre Aspirant Prova teòrico-
pràctica 

Entrevista TOTAL 

14738 GUTIERREZ JARAMILLO, O. V. 17,10 2 19,10 
15387 GOMEZ CASTILLO, A. 13,00 2 15,00 

 

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

1.- PROPOSAR el nomenament dels/ de les aspirants GUTIERREZ JARAMILLO, O. V, amb 
identificador ***0982**, i GOMEZ CASTILLO, A., amb identificador ***7774**, per a la provisió 
de les  places de tècnics/es mitjans (grup A subgrup A2), amb caràcter laboral temporal, pel 
fet d’haver obtingut la major puntuació en el conjunt de les fases realitzades procés de 
selecció convocat. 

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 dels/de les aspirants  
proposats/des en compliment de la base dotzena de la convocatòria 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 vocal 
     

 

 

El/La secretari/ària 
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