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SEGONA ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE 
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE 
MITJA, AMB GRUP DE CLASSIFICACIÓ A (SUBGRUP A2) PER OCUPAR EL 
LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE MEDIAMBIENT 

Exp. núm.: 2022/2741 

Data: 9 de novembre de 2022 
Hora inici:  9:00 hores                                            
Hora fi:   10:00 hores     
 
Hi assisteixen:   
 

- President:  

o Titular: El Sr. Francesc Xavier Hernández Corominas, interventor del 
Consell Comarcal de la Selva. 

- Vocals: 

o Titular: El Sr. Felip Toledo Canta, cap del departament de Territori i 
Sostenibilitat del Consell Comarcal de la Selva. 

o Titular: La Sra. Anna Puigdemont Bonmatí, Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Quart designada per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 

 
Actua com a secretari el Sr. Felip Toledo Canta. 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la valoració de les la al·legacions presentades per les 
aspirants Sra. Núria Maña Freixa, en relació a la puntuació proposada pels seus 
mèrits d’experiència professional, i Sra. Adriana Egea Pujol en relació a un curs 
d’acústica no comptabilitzat.  
Tanmateix, també és objecte d’aquesta sessió la revisió de la valoració de la Sra. 
Núria Parés Fernández, proposada com a candidata a una de les places, una 
vegada finalitzat el tràmit d’acreditació dels mèrits al·legats a la sol·licitud de 
participació.  

2. Pel que fa a l’al·legació presentada per la Sra. Núria Maña Freixa, en relació a la 
puntuació proposada pels seus mèrits d’experiència professional, des de l’Unitat de 
Recursos Humans s’ha emès un informe en relació als serveis prestats per 
aquesta aspirant al Consell Comarcal, així com del període de cada prestació: 

 
 

  Període  Grup Lloc de treball  Mesos 
Consell Comarcal de 
la Selva  22/11/2019 a 21/11/2020 A2 Tècnica de medi ambient 12 

Consell Comarcal de 
la Selva  04/12/2020 a 

18/08/2022 
(data límit 

presentació 
instàncies 
del procés 
selectiu) C1 Tècnica auxiliar de programa 20 
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Completat el recompte, la puntuació de l’experiència professional resta de la 
següent manera: 

 
Administració Puntuació Total mesos Puntuació 
Consell Comarcal de la Selva 0,14 p/mes treballat 12 1,68

Altres administracions 1 0,07 p/mes treballat
Consell Comarcal de la Selva 0,02 p/mes treballat 20 0,4

TOTAL 2,08  
 

La valoració final d’aquesta aspirant, la qual ha superat la puntuació mínima, és la 
següent: 
 

Registre Aspirants Experiència Formació TOTAL 

2022044184 MAÑA FREIXA, NURIA 2,08 3,00 5,08 

 
3. Pel que fa a l’al·legació presentada per la Sra. Adriana Egea Pujol, aquesta al·lega 

que els coneixements d’acústica estan relacionats amb les funcions pròpies d’un 
tècnic de medi ambient, i en el cas del Consell Comarcal, en la redacció d’informes 
per l’Òrgan Tècnic Ambiental o en la gestió del Sanejament en Alta.  
 
Valorada l’al·legació pel tribunal s’acorda acceptar la formació presentada per 
l’aspirant titulada Acústica Ambiental: 

 
Nom del curs Entitat Organitzadora Tipus

certificat
Any de realització Hores del curs Puntuació

Acústica Ambiental Applus Certification Technological 
Center

Aprofitament 2005 Més de 60 h. 1   
 
La valoració final d’aquesta aspirant, la qual ha superat la puntuació mínima, és la 
següent: 
 

Registre Aspirants Experiència Formació TOTAL 

2022043877 EGEA PUJOL, ADRIANA  10,5 3,55 14,05 

 

4. Pel que fa l’acta d’acreditació dels mèrits al·legats per l’aspirant Núria Parés 
Fernández, l’Unitat de Recursos Humans ha emès un informe pel qual es constata 
que la valoració dels mèrits pels serveis prestats en el Consell Comarcal s’ha 
d’ajustar a la següent relació: 

 

Període  Règim  
GC Lloc de 

treball  
Funcions 

Mesos 
Jornada Observacions 

30/09/2004 a 29/03/2005 Laboral 

02 

Monitora 
docent 

Formació del 

mòdul de medi 

ambient  (1a 

fase)  dels 

Taller 

d’Ocupació III 6 

Completa S’ha valorat 

correctament 

30/03/2005 a 29/09/2005 Laboral 

02 

Monitora 
docent 

Formació del 

mòdul de medi 

ambient  (2a 

fase)  dels 

Taller 

d’Ocupació III 6 

Completa S’ha valorat 

correctament 
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03/10/2005 a 29/01/2006 

Laboral 

06 
 

Guaita 
ambiental 

Coordinació 

dels guaites 

ambiental en el 

projecte “Nous 

jaciments 

d’ocupació de 

l'àmbit de la 

gestió dels 

residus a la 

Comarca de la 

Selva 13 

Completa No s’ha 

valorat el 

temps de 

servei prestat 

en l’apartat 

d’altres cossos  

o categories 

del Consell 

Comarcal de la 

Selva. 

06/02/2006 a 31/12/2006 

01/04/2007 a 31/05/2007 Laboral 

02 

Monitora 
docent 

Formació del 

mòdul de medi 

ambient  (3a 

fase) de l’Escola 

Taller de la 

Selva  IV 2 

Mitja 

jornada 

No s’ha tingut 

present la 

jornada 

realitzada 

01/06/2007 a 30/11/2007 Laboral 

02 

Monitora 
docent 

Formació del 

mòdul de medi 

ambient  (4a 

fase) de l’Escola 

Taller de la 

Selva  IV 6 

Mitja 

jornada 

No s’ha tingut 

present la 

jornada 

realitzada 

 
Tanmateix, vista la documentació original presentada per l’aspirant amb registre 
d’entrada núm. 2022043833, en relació als certificat de serveis prestats a 
l’Ajuntament de Llagostera es detecta que la dedicació de treball no és a jornada 
completa i que el grup de classificació que consta és el grup C1 que no coincideix 
amb el declarat a l’Annex II, grup A2. Referent a aquesta qüestió, les bases que 
regeixen la convocatòria i el procés de selecció de quatre places de l’Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica i classe mitja per ocupar el lloc de 
treball de Tècnic/a de medi ambient (grup A, subgrup A2), en règim de 
funcionaris/àries de carrera, mitjançant procés extraordinari d’estabilització 
d’ocupació temporal, determinen al seu punt 9.2, fase de concurs de mèrits, que el 
tribunal qualificador valorarà fins a un màxim de 20 punts els mèrits al·legats 
pels/per les candidats/es en els annexes II i III de conformitat amb l’escala 
següent: 

 
Experiència professional: puntuació màxima 14 punts 

 
 Per serveis prestats (en règim laboral o funcionari, amb caràcter fix o temporal), 

en el cos, escala o categoria equivalent i realitzant tasques directament 
relacionades amb aquest lloc de treball objecte de selecció descrites a la 
base segona es puntuarà segons el següent barem: 
 

- A altres administracions públiques: 0,07 punts per mes treballat. 
 

- Al Consell Comarcal de la Selva i als seus ens dependents: 0,14 punts per mes 
treballat. 

 
 Per serveis prestats en el Consell Comarcal de la Selva (en règim laboral o 

funcionarial, amb caràcter fix o temporal) en altres cossos escales o categories 
es puntuarà a raó de 0,02 punts per més treballat. 

 
En aquest sentit, aquest tribunal va valorar els mèrits declarats per aquesta aspirant en 
la seva sol·licitud de la següent manera: 
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Administració Puntuació Total mesos Puntuació 
Consell Comarcal de la Selva 0,14 p/mes treballat 18 2,52

Altres administracions 1 0,07 p/mes treballat 178 12,46
Consell Comarcal de la Selva 0,02 p/mes treballat

TOTAL 14,98  

D’acord amb les bases aprovades, aquest tribunal únicament pot valorar els serveis 
prestats (en règim laboral o funcionari, amb caràcter fix o temporal), en el cos, escala 
o categoria equivalent i realitzant tasques directament relacionades amb el lloc 
de treball objecte de selecció. Per aquest motiu, no pot ser objecte de valoració 
aquells serveis prestats a l’Ajuntament de Llagostera com Educadora Ambiental-
Coordinadora, grup C1 i nivell 14. 

Per tant, la valoració de l’experiència professional d’aquesta aspirant, tenint en compte 
els extrems detallats anteriorment, resta de la següent manera: 

Administració Puntuació Total mesos Puntuació 
Consell Comarcal de la Selva 0,14 p/mes treballat 20 2,8

Altres administracions 1 0,07 p/mes treballat 0 0
Consell Comarcal de la Selva 0,02 p/mes treballat 13 0,91

TOTAL 3,71  

Pel que fa a la formació acreditada, l’informe de l’Unitat de Recursos Humans 
manifesta: 

Revisats els mèrits de la formació aportats s’ha detectat el següent: 

1. No s’acredita el Diploma d’Estudis Avançats (DEA). S’ha acreditat un Cicle 

formatiu de grau superior de Tècnica superior en química ambiental que no 

és equivalent al DEA. 

2. El curs declarat a l’annex III de “Gestió de residus i recollida porta a porta a 

Treviso”, no és una acció formativa. El certificat consta que és una visita 

tècnica. 

Respecte a aquesta qüestió, la valoració que va atorgar aquest tribunal els mèrits 
declarats en concepte de formació per aquesta aspirant en la seva sol·licitud, va ser la 
següent: 
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Puntuació
Certificat D (C2) de català (1 punt)

ACTIC nivell avançat (1 punt)
ACTIC nivell mitjà (0,75 punts) 0,75
ACTIC nivell bàsic (0,25 punts)

Participació com a formador/a en cursos, seminaris, jornades, 
ponències o realització de tutories pràcticum (1 punt)

TITULACIONS UNIVERSITÀRIES (en matèries objecte de 
la convocatòria)

Nom de la titulació Puntuació

Doctorat (1,25 punts)
Diploma d'estudis avançats (DEA) (1 punt) DEA Quimica Ambiental 1
Màster o mestratge de 60 crèdits (1 punt)
Màster o mestratge de 90 crèdits (1,25 punts)
Postgrau (1 punt)
Segona titulació universitària ( 1 punt)
Titulació universitària quan no sigui un requisit d'accés ( 1 
punt)

TOTAL 1,75

Cursos, diplomes, tallers, jornades, etc relacionats amb les places convocades, realitzats a partir de l'any 2005

Nom del curs, taller, jornada etc
Assistència (1) / Assistència 

i aprofitament (2)
Puntuació

Open Data ambiental 1 0,1
Matins de tardor per repensar, reutilitzar i reciclar experiències per reduir residus 1 0,1
Economia circular i les 4R 1 0,1
Curs Optimització de serveis de recollida de residus / Sistemes d’identificació de l’usuari i pagament per generació1 0,1
Cooperació i Medi ambient 1 0,1
Adaptació local al canvi climàtic. 1 0,1
Gestió de residus i recollida Porta a Porta a Treviso, Itàlia (curs i visita tècnica) 1 0,2
Com interpretar la factura elèctrica i avaluació energètica a les llars 1 0,1
Implantació i gestió de serveis de recollida de residus Porta a Porta 1 0,2
Gestió de contractes i licitacions de recollida de residus i neteja viària 1 0,1
Contractació elèctrica i comptabilitat energètica 1 0,1
Els contractes d’activitat típics a l’esfera municipal 1 0,1
Procediment administratiu 2 0,5
Conveni marc SIGs piles i acumuladors 1 0,1
CompostARC 1 0,1
Manual de gestió de residus especials en petites quantitats per a Deixalleries 1 0,1
Prevenció de Residus Municipals 1 0,1

TOTAL 2,3

Puntuació total FORMACIÓ 4,05  

En relació a la formació, es comprova que el títol aportat per l’aspirant com a 
justificació del DEA de química ambiental, es en realitat un títol d’un Cicle formatiu de 
grau superior de Tècnica superior en química ambiental, que no és equivalent al DEA. 
Per tant d’acord amb les bases que regeixen la convocatòria, no es pot valorar. 

Pel que fa al curs declarat a l’annex III de “Gestió de residus i recollida porta a porta a 
Treviso”, és pot considerar una acció formativa.  

Per tot això, la valoració final dels mèrits acreditats en concepte de formació per 
aquesta aspirant en la seva sol·licitud, és la següent: 
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Puntuació
Certificat D (C2) de català (1 punt)

ACTIC nivell avançat (1 punt)
ACTIC nivell mitjà (0,75 punts) 0,75
ACTIC nivell bàsic (0,25 punts)

Participació com a formador/a en cursos, seminaris, jornades, 
ponències o realització de tutories pràcticum (1 punt)

TITULACIONS UNIVERSITÀRIES (en matèries objecte de 
la convocatòria)

Nom de la titulació Puntuació

Doctorat (1,25 punts)
Diploma d'estudis avançats (DEA) (1 punt)
Màster o mestratge de 60 crèdits (1 punt)
Màster o mestratge de 90 crèdits (1,25 punts)
Postgrau (1 punt)
Segona titulació universitària ( 1 punt)
Titulació universitària quan no sigui un requisit d'accés ( 1 
punt)

TOTAL 0,75  

Cursos, diplomes, tallers, jornades, etc relacionats amb les places convocades, realitzats a partir de l'any 2005

Nom del curs, taller, jornada etc
Assistència (1) / Assistència 

i aprofitament (2)
Puntuació

Open Data ambiental 1 0,1
Matins de tardor per repensar, reutilitzar i reciclar experiències per reduir residus 1 0,1
Economia circular i les 4R 1 0,1
Curs Optimització de serveis de recollida de residus / Sistemes d’identificació de l’usuari i pagament per generació1 0,1
Cooperació i Medi ambient 1 0,1
Adaptació local al canvi climàtic. 1 0,1
Gestió de residus i recollida Porta a Porta a Treviso, Itàlia (curs i visita tècnica) 1 0,2
Com interpretar la factura elèctrica i avaluació energètica a les llars 1 0,1
Implantació i gestió de serveis de recollida de residus Porta a Porta 1 0,2
Gestió de contractes i licitacions de recollida de residus i neteja viària 1 0,1
Contractació elèctrica i comptabilitat energètica 1 0,1
Els contractes d’activitat típics a l’esfera municipal 1 0,1
Procediment administratiu 2 0,5
Conveni marc SIGs piles i acumuladors 1 0,1
CompostARC 1 0,1
Manual de gestió de residus especials en petites quantitats per a Deixalleries 1 0,1
Prevenció de Residus Municipals 1 0,1

TOTAL 2,3

Puntuació total FORMACIÓ 3,05  

Per tot això, la valoració final d’aquesta aspirant, la qual ha superat la puntuació 
mínima, és la següent: 

Registre Aspirants Experiència Formació TOTAL 

2022043833 PARES FERNANDEZ, NURIA 3,71 3,05 6,76 

 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

Les relació definitiva per ordre puntuació és la següent : 
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Registre Aspirants Identificació Oposició Concurs TOTAL 

2022043819 PESO MANSO, MONICA ***4633** 0 20 20 

2022044090 DEL VALLE RODRIGUEZ, ELISABET ***5602** 0 16,92 16,92 

2022043574 MORET SERRAMITJA, MARTA ***1891** 0 16,36 16,36 

2022044005 PASCUAL ROIG, MARTA ***7473** 0 15,71 15,71 

2022043877 EGEA PUJOL, ADRIANA ***9950** 0 14,05 14,05 

2022044099-2022046978 TORRES FARRES, VERA ***4713** 0 10,20 10,20 

2022043883 ARENAS CAMPS, MARC  ***4906** 0 9,58 9,58 

2022044306-2022046793 BALLLLOSERA FONT, MARTA ***2295** 0 8,87 8,87 

2022044197 PRAT BURJACHS, FRANCESC ***2520** 0 8,72 8,72 

2022044323-2022047601 GOMEZ VARGAS, FRANCISCO JAVIER ***5491** 0 8,34 8,34 

2022044322-2022047167 ALMUDÉVER FOLCH, EVARIST ***9690** 0 8,18 8,18 

2022043833 PARES FERNANDEZ, NURIA ***2261** 0 6,76 6,76 

2022044281-2022047183 MALLADA GONZALEZ, LAURA  ***7314** 0 6,10 6,10 

2022042135, 2022042578 BASTIAS POBLETE, MARIANELA ANDREA ***6070** 0 5,88 5,88 

2022043804 ALBAIGES BLASI, ORIOL ***4888** 0 5,76 5,76 

2022044184 MAÑA FREIXA, NURIA ***2841** 0 5,08 5,08 

 

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

1. PROPOSAR el nomenament dels següents aspirants per a la provisió de la plaça 
de tècnic/a de medi ambient amb règim de funcionari de carrera, pel fet d’haver 
obtingut la major puntuació en el conjunt de les fases realitzades procés de 
selecció convocat. 

Registre Aspirants Identificació 

2022043819 PESO MANSO, MONICA ***4633** 

2022044090 DEL VALLE RODRIGUEZ, ELISABET ***5602** 

2022043574 MORET SERRAMITJA, MARTA ***1891** 

2022044005 PASCUAL ROIG, MARTA ***7473** 

 
2. PROPOSAR la creació de la següent relació d’aspirants en reserva per l’ordre de 

la qualificació total obtinguda als efectes del que disposa la base quinzena de la 
convocatòria: 

Ordre Registre Aspirants Identificació Puntuació 

1 2022043877 EGEA PUJOL, ADRIANA ***9950** 14,05 

2 2022044099-
2022046978 TORRES FARRES, VERA ***4713** 

10,20 

3 2022043883 ARENAS CAMPS, MARC  ***4906** 9,58 

4 2022044306-
2022046793 BALLLLOSERA FONT, MARTA ***2295** 

8,87 

5 2022044197 PRAT BURJACHS, FRANCESC ***2520** 8,72 

6 2022044323-
2022047601 GOMEZ VARGAS, FRANCISCO JAVIER ***5491** 

8,34 

7 2022044322-
2022047167 ALMUDÉVER FOLCH, EVARIST ***9690** 

8,18 

8 2022043833 PARES FERNANDEZ, NURIA ***2261** 6,76 

9 2022044281- MALLADA GONZALEZ, LAURA  ***7314** 6,10 
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2022047183 

10 2022042135, 
2022042578 

BASTIAS POBLETE, MARIANELA 
ANDREA ***6070** 

5,88 

11 2022043804 ALBAIGES BLASI, ORIOL ***4888** 5,76 

12 2022044184 MAÑA FREIXA, NURIA ***2841** 5,08 

 
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 dels 
aspirants proposats en compliment de la base desena de la convocatòria i dels 
aspirants que formaran part de la borsa de treball. 

 
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 president                Els vocals            
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