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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A D’ARXIU I GESTIÓ 

DOCUMENTAL (GRUP A SUBGRUP A1) 

Exp. núm.: 2022/2681 

Data: 29 de setembre de 2022 
Hora inici:  8:30 hores                                            
Hora fi:   14:00 hores     
 
Hi assisteixen:   
 
President:  

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

 

Vocals:   

- Titular: El Sr. Joaquim Carreras Barnés, Director de l’Arxiu Comarcal de la Selva. 

- Titular: La Sra. Maria Lluïsa Fernández Clarés, departament de Patrimoni Cultural 

de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Calella, designada per l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya. 

 

Actua com a secretari el Sr. Joaquim Carreras Barnés. 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la selecció d’un/a Tècnic/a d’arxiu i gestió documental en 

règim de funcionari/ària interí/ina fins a la cobertura definitiva de la vacant d’acord a la 

convocatòria i bases publicades en el DOGC núm. 8703 de 6 de juliol i el BOPG núm. 

129 de 7 de juliol de 2022. A tal efecte, a les 8:30h es constitueix el tribunal de 

selecció. 

2.  Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 15 de setembre de 2022 (2022P1004), a les 9:00 hores es fa crida 
als/ a les aspirants admesos/es, responent a aquesta els següents: 
 

Registre Aspirants Identificador Crida 

2022041050-2022046434 Faig Vila, Nuria ***1907**  

2022041257-2022046887 Pujadas Alex, Albert ***0697**  

2022040871 Rial Freixanet, Gisela ***4763**  

2022040250 Sabaté Balada, Laura ***7747**  

 
 
Els/les aspirants que no han respost a la crida queden eliminats/des del procés de 

selecció. 

S’han presentat els aspirants següents:  

 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 58d6032fcab84e72bbc1f986dc2a82de001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=58d6032fcab84e72bbc1f986dc2a82de001
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Registre Aspirants Identificador Crida 

2022041257-2022046887 Pujadas Alex, Albert ***0697**  

2022040250 Sabaté Balada, Laura ***7747**  

 

4. A les 9:10h és dona inici a la prova de coneixements teòrico-pràctica, prova de 
caràcter obligatori segons consta en la base novena de les bases d’aquest procés de 
selecció.  

El resultat del qüestionari general ha estat el següent: 

Núm.Prova Puntuació 

15 6.77 

16 NO APTE 

 

Els/les aspirants que no han assolit la puntuació mínima de 10 punts queden 

eliminats/des del procés de selecció. 

A les 11:16 es dona inici a la segona prova consistent en desenvolupar, per escrit, un 

exercici teòric i pràctic de la part del temari específic, a decisió del Tribunal. La durada 

màxima d’aquesta prova és de dues hores.  

A les 13:16 es dona per finalitzada la segona prova i el Tribunal procedeix a la 

correcció del mateix, amb els resultats següents:  

Núm.Prova Puntuació 

15 12.1 

 

El tribunal obre els sobres dels/de les aspirants que han superat aquesta fase a 

efectes d’identificació per poder realitzar la valoració dels mèrits. 

Pel que fa als mèrits el resultat definitiu de la valoració dels mateixos és el següent:  

Podeu consultar l'autenticitat del document a:
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PÚBLIC PRIVAT CURSOS TIT. UNIV ACTIC CATALÀ

ALBERT PUJADAS ALEX

Ajuntament de Terrassa 3,6

Ajuntament de Cadaqués 0,9

Ajuntament de Caldes de Montbui 0,5

Curs de formació bàsica en 

ciberseguretat i protecció de dades 

en el lloc de treball 0,05

Taller de gestió d'expedients de 

l'arxiu Central (GEAC) 0,05

Curs tramitació electrònica 0,05

Curs introducció al tramitador 

genèric 0,05

Curs sobre el model RiC: introducció 

al model 0,05

Curs sobre normativa de Secrets 

empresarials 0,05

Arquitectura de sistemes 0,05

L'avaluació de documents. Com 

gesitonar els valors 0,05

Fotografia digital. Bases per al 

disseny d'un arxiu 0,05

Les lleis 39/2015 i 40/2015 i la 

gestió documental 0,05

Règim jurídic adaptat a la gestió 

documental i els arxius 0,05

Geolocalització i descripció 

arxivística 0,05

Tractament d'imatges per a gestío 

documental. L'experiència del Centre 

de Visió per computador de 

Catalunya 0,05

Curs expert gestió de processos dins 

MGDIE 0,3

Curs expert gestió documental dins 

MGDIE 0,3

Curs governança dins MGDIE 0,3

Transparència als governs locals: 

aplicacions i reptes pendents 0,05

Arxius i industries culturals 0,1

Business Process Management 0,3

Master arxivística ESAGED, UAB 0,5

TOTAL 5 0 2 0,5 0 0 7,5

CONCURS (10P)

EXPERIENCIA PROFESSIONAL (5P) FORMACIÓ (5P)

 

D’acord amb la base desena de les bases reguladores del procés selectiu es 

procedeix a fer pública la puntuació final de les persones aspirants no eliminades. La 

puntuació final és la suma resultant de les puntuacions obtingudes en les diferents 

fase del procés: 

Núm.ordre Aspirants 
Fase 

oposició 
Fase 

concurs 
Puntuació 

1 Pujadas Alex, Albert 18.87 7.5 26.37 

 

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

1.- PROPOSAR el nomenament de l’aspirant Pujadas Alex, Albert, amb Identificador 
***0697**, per a la provisió de la plaça de Tècnic/a d’arxiu i gestió documental (grup A 
subgrup A1), en règim de funcionari/ària interina tal com s’estableix a la base desena, 
pel fet d’haver obtingut la puntuació més alta. 
 
2.- NOTIFICAR la present Acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell 
Comarcal de la Selva als efectes oportuns.  
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3.- 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/La presidenta                El vocal         

 

 

El/la secretari/ària i el/la vocal 

 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 58d6032fcab84e72bbc1f986dc2a82de001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=58d6032fcab84e72bbc1f986dc2a82de001

		2022-10-05T08:13:02+0200
	ciutadania.selva.cat




