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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
DE TÈCNICS D’INFORMÀTICA I DE TELECOMUNICACIONS EN RÈGIM DE 
FUNCIONARIS/ÀRIES INTERINS/NES  

Exp. núm.: 2020/2123 

Data:   15 de setembre de 2020 
Hora inici:  8:30 hores                                            
Hora fi: 9:10 hores 
 
 
Hi assisteixen:   
- Presidenta: La Sra. M. Àngels Cros Bartrina, cap del departament d’Organització interna del 

Consell Comarcal de la Selva. 
 
- Vocal: El Sr. David Gubern Magem, cap de la unitat d’Informàtica i telecomunicacions del 

Consell Comarcal de la Selva.  
 

- Vocal: La Sra. Silvia Campmajó Boada, tècnica d’organització interna d’aquesta corporació, 
que actua en substitució de la Sra. Elena Samper Bustins. 

 
Actua com a secretari el Sr.David Gubern Magem 
 

Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és dur a terme el  procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball 
de tècnics/ques informàtics/ques i de telecomunicacions, en règim de funcionaris/àries 
interins/es, grup C subgrup C1, d’acord amb la convocatòria i bases publicades en el DOGC 
núm. 8166 d’1 de juliol de 2020 i al BOPG núm. 126 en data 2 de juliol de 2020. A tal efecte, a 
les 8:30h es constitueix el tribunal de selecció. 
 
2. El tribunal revisa la prova que consistirà en desenvolupar quatre preguntes referents al temari 
que consta a l’annex de les bases del procés. Es decideix establir la puntuació que es donarà 
a cadascuna de les preguntes amb un total de 20 punts. La prova contindrà aquesta puntuació 
per tal que l’aspirant en sigui coneixedor. 

• Pregunta 1: 5 punts 
• Pregunta 2: 5 punts 
• Pregunta 3: 2 punts 
• Pregunta 4: 8 punts 

3. Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 20 d’agost de 2020 (2020P879), a les 9,00 hores es fa crida al següent 
aspirant admès:  
 
 
 
 
 

Registre Aspirants Identificador 
12223 BENITEZ MUÑOZ, D. ***2021** 
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4. A les 9:10h es dona inici a la prova de coneixements teòrica-pràctica,  s’informa i es lliura la 
prova de caràcter eliminatori segons consta en la base vuitena, 2a fase de les bases d’aquest 
procés de selecció. L’aspirant decideix desistir de la realització de la prova.  

Identificador Puntuació 

***2021** ---- 

 

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

1. PROPOSAR declarar deserta la borsa de treball de tècnics d’informàtica i de 
telecomunicacions (grup C subgrup C1). 
 

Núm. 
ordre Aspirant 

Identificador Puntuació total  

1 BENITEZ MUÑOZ, D. ***2021** ---- 
 
2. TRASLLADAR aquesta acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell Comarcal 
de la Selva als efectes de deixar deserta la borsa de treball d’informàtics i de telecomunicacions. 

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

Un cop finalitzat l'acte, l’òrgan tècnic de selecció dona per acabada la sessió i signa aquesta 
acta de conformitat.  

El president                Els vocals      

 

 

 

El secretari 
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