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ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ URGENT D'UN/A TÈCNIC/A 

SUPERIOR, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, PER ADSCRIURE AL PROGRAMA 

"PRODUCTE TURÍSTIC-CULTURAL VESCOMTAT DE CABRERA" FINS AL 31 DE 

DESEMBRE DE 2021. 

Exp. núm.: 2021/806 

 
Data:   27 de maig de 2021 
Hora inici:  09:15 hores                                            
Hora fi: 12:45 hores 
 

Hi assisteixen:  

- President: el Sr. Josep Gesti Perich, cap de la unitat de Territori i Turisme del Consell 
Comarcal de la Selva 

- Vocal: la Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez, cap del departament de Promoció del territori del 
Consell Comarcal de la Selva. 

No hi assisteix el segon vocal convocat, designat per l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya.  

Actua com a secretària la Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez 

 

Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és portar a terme el Procés de selecció urgent d'un/a tècnic/a 
superior, en règim laboral temporal, per adscriure al programa "Producte turístic-cultural 
Vescomtat de Cabrera" fins al 31 de desembre de 2021 d’acord amb la convocatòria i bases 
publicades en el DOGC núm. 8384 de 12 d’abril de 2021 i al BOPG núm. 69 de 13 d’abril de 
2021. A tal efecte, a les 09:15h es constitueix el tribunal de selecció, amb l’assistència de dos 
dels tres membres. 

2. Tots els aspirants admesos estan exempts i no obligats a la realització de la prova 
d’acreditació de coneixements orals i escrits de la llegua catalana nivell C i, per tant, no es 
procedeix a dur a terme la 1a fase d’aquest procés consistent en la realització de la prova de 
coneixement de la llengua catalana nivell C.  

3. Vista la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per resolució de 
presidència de data 25 de maig de 2021 (2021P635) a les 09:15 hores es fa la crida als/ a les 
aspirants admesos/es. Abans de l’entrada al lloc de realització de la prova s’ha proporcionat 
el gel hidroalcohòlic necessari per a tots/es els/les aspirants i s’ha recollit de cadascun/a d’ells 
la declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la COVID-19. 
Han respost a la crida els/les següents aspirants: 
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e-Tram -Registre Aspirants Identificador 

TE000-2021-7810 
TE000-2021-8712 
TE000-2021-8807 

GIMENEZ GONZALEZ, ANNA ***2958** 

TE000-2021-7205 VÀZQUEZ VIU, ÀNGEL ***1843** 

 

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

4. A les 09:20h es dona inici a la 2a fase d’aquest procés de selecció consistent en la 
realització de la prova de coneixements teòrico-pràctica. 

El resultat d’aquest exercici ha estat el següent: 

Identificador Puntuació  

***2958*** 5,25 

***1843*** 9,25 

 

5. A les 12:00 hores es porta a terme la 3a fase d’aquest procés consistent en una entrevista 

amb els/les aspirants que han superat la 2a fase. La qualificació de l’entrevista ha estat la 

següent: 

Identificador 

Prova 

Puntuació 

***2958*** 1,50 

***1843*** 2,50 

 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

Els/les aspirants no eliminats/des en el procés han obtingut la següent puntuació definitiva : 

Identificador Aspirant 
Prova 

teòrico-
pràctica 

Entrevista TOTAL 

***2958** GIMENEZ GONZALEZ, ANNA 5,25 1,50 6,75 

***1843** VÀZQUEZ VIU, ÀNGEL 9,25 2,50 11,75 

 

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

1.- PROPOSAR el nomenament de l’aspirant ÀNGEL VÀZQUEZ VIU, amb identificador 

***1843** per a la provisió de la plaça de tècnic/a superior, en règim laboral temporal, per 

adscriure al programa "Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera", pel fet d’haver 

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

convocat. 
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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, la contractació de l’aspirant  proposat en 
compliment de la base desena de la convocatòria. 

3. PUBLICAR-HO a la web del Consell Comarcal per a general coneixement. 

Un cop finalitzat l'acte, el Tribunal de selecció dóna per acabada la sessió i signa aquesta 

acta de conformitat.  

El president    La vocal i secretària 
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