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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA EN RÈGIM LABORAL FIX 

PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE RESPONSABLE DE XARXA DE 

SENDERISME (GRUP C SUBGRUP C1) 

Exp. núm.: 2022/2889 

Data: 18 de novembre de 2022 

Hora inici:  9:00 hores                                            

Hora fi:   10:30 hores     

 

 

Hi assisteixen:   

 

President:  

- Suplent: La Sra. Núria Moral Ferrés, secretària del Consell Comarcal de la Selva. 

 

Vocals:   

- Titular: El Sr. Josep Gesti Perich, cap de la unitat de Territori i Turisme del Consell 

Comarcal de la Selva. 

- Titular: El Sr. Josep Barberà Boix, d’intervenció de l’ajuntament de Mataró designat 

per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 

Actua com a secretari el Sr. Josep Gesti Perich 

 

Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la selecció d’un/a responsable de la xarxa de senderisme 

en règim laboral fix d’acord a la convocatòria i bases publicades en el BOP núm. 149 

de 5 d’agost de 2022. A tal efecte, a les 9:00 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. 2022P1037, en data 15 de novembre de 

2022, a les 9 hores, es va dur a terme la prova de coneixements de català que va ser 

realitzada i corregida per un membre del consorci de normalització lingüística amb els 

següents resultats (a l’expedient hi figura l’acta): 

 
Registre Aspirant Identificació Resultat 

2022046791 Matute Varela, Katy Lizeth ***7537** No apta 

2022046321 Navarro Caballero, Joan ***9301** Apte 

2022047145 Rueda Ramirez, Enrique ***8874** Apte 
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3.  Vista la resolució de Presidència núm. 2022P1084 en data 18 d’octubre de 2022 de 

relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les 9:00 hores es constitueix el 

tribunal per dur a terme la fase del concurs de mèrits dels següents aspirants 

admesos. 

 

Registre Aspirants Identificador 

2022046030-2022050625 Gomez Martin, Cristina ***4957** 

2022046321 Navarro Caballero, Joan ***9301** 

2022047145 Rueda Ramirez, Enrique ***8874** 

 

 

Els següents aspirants no han superat la puntuació mínima per superar aquest 

concurs de mèrits de disposar d’un mínim de dos punts d’experiència professional: 

 

Registre Aspirants Identificador 

2022046030-2022050625 Gomez Martin, Cristina ***4957** 

2022047145 Rueda Ramirez, Enrique ***8874** 

 

La valoració dels mèrits dels aspirants que han superat la puntuació mínima és la 

següent: 

Registre Aspirants Experiència Formació TOTAL 

2022046321 Navarro Caballero, Joan 14,00 0,10 14,10 

 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

Les persones aspirants no eliminades en el procés han obtingut la següent puntuació 

definitiva per ordre puntuació és la següent : 

Registre Aspirants Identificació Concurs TOTAL 

2022046321 Navarro Caballero, Joan ***9301** 14,10 14,10 

 

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

1.- PROPOSAR el nomenament del següent aspirant per a la provisió de la plaça de 

responsable de la xarxa de senderisme amb règim laboral fix, pel fet d’haver obtingut 

la major puntuació en el conjunt de les fases realitzades al procés de selecció 

convocat. 

Registre Aspirants Identificació 

2022046321 Navarro Caballero, Joan ***9301** 
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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, el nomenament de l’aspirant 

proposat en compliment de la base tretzena de la convocatòria 

 

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.   

La presidenta                Els vocals            
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