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Exp. núm:2021/3032 

ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA C REACIÓ D’UNA BORSA 
DE TREBALL D’ENGINYERS/ES TÈCNICS (GRUP A, SUBGRUP A2). 

Expedients núm.: 2021/3032 

Data:   5 de novembre de 2021 

Hora inici :  08:30 hores                                            
Hora fi:  13:00 hores 
 
Hi assisteixen:   
 
- President: El Sr. Arcadi Boix Porcell, cap de la unitat de Serveis Tècnics 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: La Sra. Núria Freixa Jou, arquitecte tècnic del Consell Comarcal de la Selva. 

 
Actua com a secretari/ària:  els mateixos membres del tribunal. 
 
Desenvolupament de la sessió    

1. L'objecte de la sessió és dur a terme el  procés de selecció per a la creació d’una borsa de 
treball d’Enginyers/es Tècnics (grup A subgrup A2), d’acord amb la convocatòria i bases 
publicades en el DOGC núm. 8506 de 21 de setembre de 2021 i al BOPG núm. 183 de 22 de 
setembre de 2021. A tal efecte, a les 08:30h es constitueix el tribunal de selecció. 

2. Vista la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 22 d’octubre de 2021 (2021P1159) i elevada a definitiva, 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  Aspirants  Identificador  
2021018961 Almató Viñas, Josep ***4138** 
2021020041 Díaz Guerrero, Eduardo ***1429** 
2021019914 Masó Martínez, Sergi ***4626** 

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

3. Tots/es les aspirants han acreditat documentalment tenir els coneixements de llengua 
catalana nivell C. 

4. A les 09:10h es dona inici a la 2a fase de prova de coneixements teòric-pràctica consistent 
en respondre un qüestionari tipus test (1, amb una puntuació màxima de 20 punts) i un exercici 
pràctic (2, amb una puntuació màxima de 40 punts). 
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El resultat d’aquesta prova ha estat el següent: 

Núm. prova  Puntuació 1 Puntuació 2 Total 
***4138** 10.25 35 45.25 
***1429** 8.75 15 23.75 
***4626** 17.50 35 52.50 

 
Els/les aspirants que no han assolit una puntuació mínima de 30 punts queden eliminats/des 
d’aquest procés de selecció. 
 
5. A les 11:00 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. 

Registre  Aspirant Valoració 
experiència 
professional  

Valoració 
formació 

TOTAL 

2021018961 Almató Viñas, Josep 4.85 2.20 7.05 
2021019914 Masó Martínez, Sergi 6.15 0.95 7.10 

     
     

 
QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

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

Registre  Aspirant Prova teòrico-
pràctica  

Valoració 
mèrits  

TOTAL 

2021018961 Almató Viñas, Josep 45.25 7.05 52.30 
2021019914 Masó Martínez, Sergi 52.50 7.10 59.60 

     

 

 

 

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

1. PROPOSAR la constitució de la borsa de treball d’enginyers/es tècnics (grup A subgrup 
A2) amb l’ordre indicat a continuació:  

Núm. 
ordre  Aspirant Identificador  Puntuació 

Total  
1 Masó Martínez, Sergi ***4626** 59.60 

2 Almató Viñas, Josep ***4138** 52.30 

3    
 

2. TRASLLADAR aquesta acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell Comarcal 
de la Selva als efectes de constituir la borsa de treball d’enginyers/es tècnics. 
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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                El/la vocal   El/la vocal 
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