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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE TRES PLACES DE L’ESCALA 

D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS I CLASSE 

COMESES ESPECIALS PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A 

D’OCUPACIÓ (GRUP A, SUBGRUP A1) 

Exp. núm.: 2022/2995 i 2023/00001457J 

Data: 24 de març de 2023 

Hora inici:  10:00 hores                                            

Hora fi:  11:00 hores     

 

En data 10 de març i per registre de sortida núm. 2023008485 la unitat de RRHH ha 

convocat als membres del tribunal amb efectes 24 de març de 2023 a les 10 hores 

mitjançant notificació electrònica.  

El Sr. Josep Berdagué Pujol, vocal titular no assisteix a la convocatòria realitzada. 

A tal efecte, l’assistència de dos dels tres membres que es detallen a continuació,  

d’acord amb la base vuitena de la convocatòria, els faculta per resoldre la incidència 

que es produeix en el present procés selectiu.  

Hi assisteixen:   

Presidenta:  

- La Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez, Cap del Departament de Promoció del Territori 

del Consell Comarcal de la Selva. 

Vocals:   

- El Sr. Josep Gesti Perich, Cap de la Unitat de Territori i Turisme del Consell 

Comarcal de la Selva. 

Actua com a secretari el Sr. Josep Gesti Perich. 

Objecte de la sessió   

L'objecte de la sessió és la revisió de la valoració de mèrits d’un dels aspirants del 

procés de selecció de tres tècnics/ques d’ocupació (grup A, subgrup A1) en règim de 

funcionaris/àries de carrera d’acord a la convocatòria i bases publicades en el BOP 

núm. 183 de 23 de setembre de 2022. 

Antecedents 

En data 13 de desembre de 2022, aquest tribunal va emetre acta qualificant el concurs 

de mèrits dels/les aspirants i proposant el nomenament dels/de les tres aspirants que 

van obtenir la major puntuació en el concurs i la relació d’aspirants en reserva. 

S’establia la següent valoració: 

Registre Aspirants Identificació Concurs TOTAL 

2022051967 Esteve Montagut, Inés ***8130** 20,00 20,00 
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2022051886 Font Puig, Jordi ***5046** 19,13 19,13 

2022051772 Colina Cerda, Roberto ***5462** 12,30 12,30 

2022051907 Moreno Arauz, Maria del Pilar ***0698** 11,58 11,58 

2022052149 Pica Medina, Aina ***6949** 6,49 6,49 

 

Segons les bases que regeixen aquest procés de selecció, la documentació 

acreditativa dels requisits de participació i dels mèrits al·legats pels/per les aspirants i 

valorats pel Tribunal s’ha de presentar abans del nomenament. 

En data 6 de març de 2023, la Unitat de Recursos Humans del Consell Comarcal de la 

Selva ha emès informe en què s’indica que: 

En data 27 de febrer de 2023 el Sr. Roberto Colina Cerdà, aspirant proposat pel 

nomenament, ha presentat la documentació acreditativa dels requisits de 

participació i dels mèrits valorats pel Tribunal de selecció. Vista la documentació 

se’n desprèn que:  

El Sr. Colina va declarar com a segona titulació universitària Educació Social i el 

Tribunal la va puntuar com a tal amb 1 punt. Vista la documentació aportada es 

conclou que no es tracta d’una titulació universitària sinó de l’habilitació per 

l’exercici professional com a Educador Social, certificada pel Col·legi d’Educadores i 

Educadors socials de Catalunya. 

L’informe conclou que: 

Primera.- Tenint en compte l’anteriorment exposat s’emet aquest informe i es 

trasllada als membres del Tribunal perquè tinguin constància del fet abans exposat 

i, si s’escau, realitzin la nova valoració dels mèrits acreditats pel Sr. Colina. 

Segona.- En el cas que de la nova valoració se’n derivi una modificació de l’ordre 

dels aspirants a nomenar o de la llista d’aspirants en reserva, caldrà una nova acta 

que contempli aquestes modificacions 

 

En data 23 de març de 2023 el Sr. Roberto Colina ha presentat al registre del Consell 

Comarcal de la Selva una instància on exposa que: 

“Quan vaig portar la documentació a RRHH com a part del procés d’estabilització, 

se m’informa de què el màster “Gerontologia Social Aplicada” no ha estat valorat pel 

tribunal, argumentant que no guarda relació directa amb el meu lloc de treball” 

I demana que: 

“Es puntuï el màster mencionat, ja que d’acord amb la documentació que acredito i 

anexo, el seu contingut està clarament relacionat amb el meu lloc de treball” 

Acompanya la instància un annex amb la motivació per la qual no està d’acord amb la 

no puntuació del màster esmentat, així com el Pla docent del màster, i altra informació 

complementària relacionada al seu escrit.  
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Desenvolupament de la sessió   

A les 10:00h es constitueix el tribunal de selecció que procedeix a revisar la 

qualificació dels mèrits de l’aspirant Sr. Roberto Colina Cerdà concloent que: 

1. Sobre el mèrit relatiu a una segona titulació, d’Educador Social  

Vist que l’aspirant va al·legar com a segona titulació universitària “Educador social. 

Habilitació pel Col·legi d'educadors Socials de Catalunya (CEESC)”. 

Vist que, en aplicació dels els criteris de puntuació fixats a les bases del procés de 

selecció, aquesta segona titulació va ser valorada pel tribunal en 1 punt. 

Vist l’informe de Recursos Humans que conclou que no es tracta d’una titulació 

universitària sinó de l’habilitació per l’exercici professional. 

Revisada la documentació presentada per l’aspirant es conclou que aquest no acredita 

estar en possessió de la titulació “Educador social” i que, en conseqüència, no 

correspon atorgar-li cap puntuació per aquest mèrit, en no complir-se el supòsit d’estar 

en possessió d’una segona titulació universitària, quan la primera sigui un requisit 

d’accés (relacionada amb les places convocades) contemplat a l’apartat 9.2 les bases 

del procés.  

 

2. Sobre el mèrit relatiu al màster en Gerontologia Social Aplicada   

Vist que aquesta titulació no va ser puntuada pel tribunal per no disposar, en el 

moment de la qualificació, d’altra informació que el títol del màster, del qual no es 

podia concloure que es tractés d’una titulació en matèries objecte de la convocatòria, 

requisit que estableixen les bases del procés de selecció. 

Vists els continguts del pla docent del màster en Gerontologia Social Aplicada aportat 

per l’aspirant, que incorpora en el seu temari matèries relacionades amb l’objecte de la 

convocatòria. 

Vist el certificat emès pel director del Màster en Gerontologia Social Aplicada del 

centre de formació Les Heures (Universitat de Barcelona / Fundació Bosch i Gimpera) 

que certifica que el Sr. Roberto Colina Cerdà ha conclòs satisfactòriament els dos 

cursos dels Màster. 

Es conclou que cal admetre aquest mèrit i atorgar-li una puntuació d’1 punt, en 

complir-se el supòsit de superació d’un màster o mestratge (60 crèdits): 1 punt  

contemplat a l’apartat 9.2 les bases del procés. 

 

PUNTUACIÓ RESULTANT DE L’ASPIRANT 

La puntuació resultant per l’aspirant és la següent: 

Registre Aspirant Experiència Formació TOTAL 

2022051772 Colina Cerdà, Roberto 7,40 4,90 12,30 
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QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

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

definitiva per ordre de puntuació: 

Registre Aspirants Identificació Concurs TOTAL 

2022051967 Esteve Montagut, Inés ***8130** 20,00 20,00 

2022051886 Font Puig, Jordi ***5046** 19,13 19,13 

2022051772 Colina Cerda, Roberto ***5462** 12,30 12,30 

2022051907 Moreno Arauz, Maria del Pilar ***0698** 11,58 11,58 

2022052149 Pica Medina, Aina ***6949** 6,49 6,49 

 

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 d’ocupació 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 

2022051967 Esteve Montagut, Inés ***8130** 

2022051886 Font Puig, Jordi ***5046** 

2022051772 Colina Cerda, Roberto ***5462** 

 

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 2022051907 Moreno Arauz, Maria del Pilar ***0698** 11,58 

2 2022052149 Pica Medina, Aina ***6949** 6,49 

 

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.   

La presidenta                El vocal     
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