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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE DUES PLACES DE L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA I CLASSE MITJA PER 
OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE D’ENGINYER/A TÈCNIC/A (GRUP A, 
SUBGRUP A2)  

Exp. núm.: 2022/3860 

Data: 25 de gener de 2023 
Hora inici:  9:00 hores                                            
Hora fi:   11:05 hores     
 
 
Hi assisteixen:   
 
President:  

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

 
Vocals:   

- Titular: El Sr. Arcadi Boix Porcell, cap d’unitat de Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 

- Titular: El Sr. Joel Vives Torrents, de serveis públics de l’ajuntament de Lloret de 
Mar designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 
Actua com a secretari el Sr. Arcadi Boix Porcell. 
 

Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la selecció de dos enginyers/es tècnics/ques en règim de 
funcionaris/àries de carrera d’acord a la convocatòria i bases publicades en el BOP 
núm. 212 de 7 de novembre de 2022. A tal efecte, a les 9:00 h es constitueix el tribunal 
de selecció. 
 
2. Vist l’expedient de referència es desprèn que tots/es els/les aspirants han acreditat 
coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català 
(certificat C) i, per tant, no cal dur a terme la prova de coneixement de la llengua 
catalana que s’inclou a la base 9.1 fase prèvia de les bases que regeixen aquest 
procés selectiu. 
 
3.  Vista la resolució de Presidència núm. 2022P1269 en data 7 de desembre de 2022 
de relació provisional 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. 
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Registre Aspirants Identificador 

2022057931 ALMATO VIÑAS,JOSE ***4138** 

2022058549 FERNANDEZ TIGRE,MONICA ***2847** 

2022058127 FRIGOLA RACERO,ADRIA ***6427** 

2022059237 GALVANY ROSSELL,DAFNE ***3233** 

2022057936 MASO MARTINEZ,SERGI ***4626** 

2022057426 MORA NUÑEZ,ROGER ***4240** 

2022057179 SOTO PIRACES,LUIS MIGUEL ***6224** 

 
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 

2022058127 FRIGOLA RACERO,ADRIA ***6427** 

2022057426 MORA NUÑEZ,ROGER ***4240** 

2022057179 SOTO PIRACES,LUIS MIGUEL ***6224** 

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

Registre Aspirants Experiència Formació TOTAL 

2022057931 ALMATO VIÑAS,JOSE 6,86 6,00 12,86 

2022058549 FERNANDEZ TIGRE,MONICA 8,40 6,00 14,40 

2022059237 GALVANY ROSSELL,DAFNE 2,94 3,75 6,69 

2022057936 MASO MARTINEZ,SERGI 4,62 6,00 10,62 

 

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 

2022058549 FERNANDEZ TIGRE,MONICA ***2847** 14,40 14,40 

2022057931 ALMATO VIÑAS,JOSE ***4138** 12,86 12,86 

2022057936 MASO MARTINEZ,SERGI ***4626** 10,62 10,62 

2022059237 GALVANY ROSSELL,DAFNE ***3233** 6,69 6,69 
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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 enginyer/a tècnic/a 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 

2022058549 FERNANDEZ TIGRE,MONICA ***2847** 

2022057931 ALMATO VIÑAS,JOSE ***4138** 

 
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 2022057936 MASO MARTINEZ,SERGI ***4626** 10,62 

2 2022059237 GALVANY ROSSELL,DAFNE ***3233** 6,69 

 
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 tretzena 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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