
 

Pàgina 1 
Exp. núm:2020/3200 

ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 2 ENGINYERS/ES TÈCNICS 

(GRUP A, SUBGRUP A2), EN RÈGIM DE FUNCIONARIS/ÀRIES INTERINS/NES FINS A LA 

COBERTURA DEFINITIVA DE LA VACANT 

Expedients núm.: 2020/2510 – 2020/3586 

Data:  24 de novembre de 2020 

Hora inici:  09:00 hores                                            
Hora fi: 14:44 hores 
 
Hi assisteixen:  
 
- President: El Sr. Felip Toledo Canta, cap del Departament de Territori i Sostenibilitat del 

Consell Comarcal de la Selva. 

- Vocal: El Sr. Miguel Garcia Veigas, cap de la de la unitat de Sostenibilitat del Consell 

Comarcal de la Selva.. 

- Vocal: 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 secretari el Sr. Miguel Garcia Veigas. 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és dur a terme el  procés de selecció de 2 Enginyers/es Tècnics (grup 

A subgrup A2), en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la 

vacant, d’acord amb la convocatòria i bases publicades en el DOGC núm. 8206 de 21 d’agost 

de 2020 i al BOPG núm. 163 de 24 d’agost de 2020. A tal efecte, a les 08:30 h es constitueix 

el tribunal de selecció. 

2. Vista la relació dels/de les aspirants obligats/des a realitzar la prova de català, aprovada per  
resolució de presidència núm.2020P1135, l’aspirant  Martínez Esteve, A. amb identificador 
***7635*** va presentar el certificat acreditatiu del nivell C de català per registre d’entrada 
núm.19603 
 
3.Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 6 de novembre de 2020 (2020P1244) a les 08:55 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 

TE000-2020-14982 14982 GASULL VILAGRAN, R. ***6127** 

TE000-2020-15212 15212 GAFAS OLIVERAS, G. ***3363** 

TE000-2020-15390 15390 ALMATÓ VIÑAS, J. ***4138** 

TE000-2020-15609 15609 CREUS CREUS, M. ***0181** 
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TE000-2020-16073 16073 SAMPER PLANA, A ***4820** 

TE000-2020-16291 16291 GALVANY ROSSELL, D. ***3233** 

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

procés de selecció. 

4. A les 09:05 h es dona inici al primer exercici de la fase de coneixements  teòric-pràctica prova 
consistent en respondre un qüestionari tipus test. 

En el decurs de la prova s’ha constat que el test té les preguntes 46 i 50 repetides. El tribunal 
acorda, i posa en coneixement de tots els aspirants, que la pregunta 50 es donarà com a vàlida 
a tots en qualsevol cas. 

El resultat d’aquesta prova ha estat el següent: 

Núm. prova Puntuació 

20A 7,33 

21A 6,83 

22A No Apte 

23A No Apte 

24A 7,71 

25A 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 10:45 h es dona inici al segon exercici d’aquest procés de selecció, consistent en el 
desenvolupament, per escrit, d’un tema teòric de la part del temari específic escollit pel tribunal. 
Una vegada finalitzat el temps per resoldre el segon exercici, a les 12:00 h es dona inici al tercer 
exercici consistent en la realització, per escrit, d’un cas pràctic 

El resultat d’aquests exercicis ha estat el següent: 

Núm. 

prova 

Segon exercici 

(tema específic) 

Tercer exercici 

(cas pràctic) 

Puntuació 

total 

26A 8,00 8,00 16,00 

27A 5,00 7,00 12,00 

28A 5,00 5,00 10,00 

 

Tots els aspirants han assolit una puntuació mínima de 5 punts. 

6. A les 14:00 hores es dur a terme la fase de valoració de mèrits dels/de les aspirants que han 

superat les anteriors proves, amb les següents puntuacions. 
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Registre 
CCS 

Aspirant Valoració 
experiència 
professional 

Valoració 
formació 

TOTAL 

15212 Gerar Gafas Oliveras 5,00 0,75 5,75 

15609 Miquel Creus Creus 5,00 3,00 8,00 

16291 Dafne Galvany Rossell 2,375 0,45 2,825 

 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

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

Registre 
CCS 

Aspirant 
Prova 

tipus test 
2n i 3r. 
exercici 

Mèrits  
TOTAL 

15212 Gerard Gafas Oliveras 7,33 16,00 5,75 29,08 

15609 Miquel Creus Creus 7,71 10,00 8,00 25,71 

16291 Dafne Galvany Rossell 6,83 12,00 2,825 21,65 

 

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

1. PROPOSAR el nomenament dels/de les aspirants Gerard Gafas Oliveras i Miquel Creus 
Creus amb identificador núm. 15212 i 15609, per a proveir 2 llocs de treball d’Enginyers/es 
Tècnics (grup A subgrup A2), en règim de funcionari/ària interí/na fins a la cobertura 
definitiva de la vacant. 

2. PROPOSAR, d’acord amb la base dotzena, que els/les aspirants que han superat el procés 
selectiu i no han obtingut la plaça quedin en situació de reserva, per si s’escau, realitzar 
propostes de nomenaments interins d’aquest lloc de treball. L’ordre dels/de les aspirants en 
reserva, d’acord amb les puntuacions obtingudes de major a menor és el següent:  

 
Núm. 
ordre 

Aspirant Identificador 
Puntuació 

Total 

1 Dafne Galvany Rossell 15609 21,65 

 

3. NOTIFICAR la present Acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell Comarcal 

de la Selva als efectes de resoldre, si s’escau, el nomenament de l’aspirant proposat/da en 

compliment de la base novena de la convocatòria i per establir els/les aspirants en reserva per 

ordre de puntuació. 

4. 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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