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ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA 
DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES DE MEDIAMBIENT.  (Exp. 2021/3179) 

Expedients núm.: 2021/3179 

Data:  17 de desembre de 2021 

Hora inici:  08:30 hores                                            
Hora fi:       14:30 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: La Sra. Rosa Busquets Torrent, tècnica del Consell Comarcal de la Selva. 

 
Actua com a secretari/ària:  el Sr. Miguel Garcia Veigas, membre 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 de tècnics de medi ambient (grup A subgrup A2), d’acord amb la convocatòria i bases 
publicades en el DOGC DOGC núm.8522 de data 14/10/2021 i al BOP núm. 199 de data 
15/10/2021. A tal efecte, a les 8:30h es constitueix el tribunal de selecció. 

 
2. Vista la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es aprovada per resolució de 

presidència de data 29 de novembre de 2021 (2021P1345), l’aspirant admès Roger Miró 
Llorente amb identificador ***6729** quedava obligat a la realització de la prova de nivell de 
català el dia 15 de desembre. Segons l’acta que consta a l’expedient aquest aspirant no es 
va presentar a la realització d’aquesta prova i, per tant, queda definitivament eliminat 
d’aquest procés de selecció. 
 

3. Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 29 de novembre de 2021 (2021P1345) a les 09:00 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 
2021022870 Argüello Ferrer, Daniel 47167827W 
E/001919_2021 Austrich i Comas, Anna 45833641T 
2021023164 Batet Figueras, Anna 47765879P 
2021022992 Compte Rovirola, Marc 40341342D 
E/001910-2021 Domingo Ribary, Eugeni 45541717S 
2021023025 Equisuany Ruiz, Anna 41576959C 
2021022998 – 2021023148 Maña Freixa, Núria 45828414V 
2021022739 Palmero Iniesta, Marina 38873371J 
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2021022499 Puigvert Vilaplana, Núria 45785985T 
2021023256 Sanz Mata, Sergi 45494001R 
2021022938 – 2021023159 Solé Corcoll, Nora 41577278V 

 
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 09:10 h es dona inici a la 2a fase de prova de coneixements teòric-pràctica consistent 
en respondre dos exercicis teòrics amb una puntuació màxima de 20 punts (10 punts cada 
exercici). 

El resultat d’aquesta prova ha estat el següent: 

Núm. prova Exercici 1 Exercici  2 Total 
46A 4,00 6,50 10,50 
47A 3,40 4,50 7,90 
48A 3,20 7,00 10,20 
49A 0,40 3,00 3,40 
50A 4,10 1,00 5,10 
51A 4,70 7,50 12,20 
52A 5,15 8,00 13,15 
53A 6,40 3,75 10,15 
54A 1,00 2,00 3,00 
55A 1,45 2,50 3,95 
56A 4,80 5,50 10,30 

 
Els/les aspirants que no han assolit una puntuació mínima de 10 punts queden eliminats/des 
d’aquest procés de selecció. 
 
Donat que la valoració de la prova de coneixements teòric-practica ha finalitzat a les 14:30, el 
tribunal decideix posposar la valoració de mèrits a dilluns dia 20 de desembre de 2021. 
 
Un cop finalitzat aquest acte, l’òrgan tècnic de selecció dona per acabada aquesta sessió, 
convocant-se de nou per dilluns dia 20 de desembre a les 11:30 i signa aquesta acta de 
conformitat.  

El president                El/la vocal   El/la vocal 
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