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Resolució de Gerència 2016G 1497

Identificació:
Títol:  Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos  
Expedient:  2016/872    

Relació de fets:

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar en la 
selecció d’un/a tècnic/a de Serveis a la Ciutadania (A1), en règim de funcionari/ària interí/na 
adscrit al departament de Serveis a la Ciutadania i la creació d’una borsa de treball, aprovat 
mitjançant l’acord de la Comissió Permanent del Ple, que va tenir lloc el dia 22 de novembre 
2016, i de conformitat amb el què determinen les bases reguladores de la convocatòria.

Resolució:

Per tant resolc,

Primer.- Aprovar la relació d’aspirants admesos/es següents:

Registre Aspirants Identificador
5874 González Quesada, Montserrat *****757L
5944 Ventura Soms, Carla *****730W
6183 Marquès Riera, Natàlia *****899Q
6184 Llavina Marcó, Marta *****991A
6186 Pons Mas, Joan *****124V
6193 Fabrega Campas, Sílvia *****945Q
6229 Olteanu, Mihaela *****147B
6235 Palet Vilajuana, Gemma *****835X
6236 González Muñoz, Eva *****679A

Segon.- Aprovar la relació d’aspirants exclosos/es següents, atorgant-los un termini de cinc 
dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web del Consell 
Comarcal de la Selva i al tauler d’anuncis, per tal que presentin les al·legacions que 
considerin pertinents, i advertint-los que en cas de no presentar cap al·legació restaran 
definitivament exclosos sense necessitat d’ulterior acord i s’entendrà elevada a definitiva 
aquesta llista provisional. 

Registre: 5788     Aspirant: Corominas Gil, Gemma     Identificador: *****157J
Motiu d’exclusió: No compleix amb la base quarta lletra d) en relació a la titulació. 

Registre: 5851    Aspirant: Martínez Garcia, Sònia      Identificador: *****362P
Motiu d’exclusió: No compleix amb la base quarta lletra d) en relació a la titulació. 
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Tercer.- Requerir als aspirants següents l’esmena en relació a la presentació de la següent 
documentació:

Aspirant: Palet Vilajuana, Gemma     Identificador: *****835X
Esmena:  Falta fotocòpia del document acreditatiu del carnet de conduir tipus B .

Quart.- Declarar que tot els aspirants estan exempts de la realització de la prova de 
d’acreditació de coneixements orals i escrits de llengua catalana nivell C, ja que amb la 
sol·licitud de participació en el procés selectiu, han aportat còpia del certificat de nivell C o 
superior de la Junta Permanent de Català, o altre títol equivalent.  

Cinquè.- Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a integrar el tribunal 
qualificador:

President: 
- Titular: Sr. Jordi Solà Carós, cap del departament de Serveis a la Ciutadania del Consell 

Comarcal de la Selva i com a suplent la persona en qui delegui.

Vocals: 
- Titular: Carles Arbó Blanch, intervenció de l’Ajuntament de Lloret de Mar designat per 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
- Suplent: Lluís Pujol Amich, tresorería de l’Ajuntament de Girona designat per l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya.

- Titular: Lluïsa Ramírez Jiménez, cap del departament de Promoció del Territori del 
Consell Comarcal de la Selva i com a suplent la persona en qui delegui.

- Titular: Josep Gesti Perich, responsable tècnic de programa del departament del 
Promoció del Territori del Consell Comarcal de la Selva i  com a suplent la persona en 
qui delegui.

- Titular: Joan Busquets Biarnés, cap del departament d’Atenció a les persones i com a 
suplent la persona en qui delegui.

 
Actuarà com a secretari un membre del tribunal designat per aquest.

Assistirà al tribunal per a la correcció de les proves específiques les persones que aquest 
designi.

Sisè.- Determinar que l’inici de les proves tingui lloc el proper dia 13 de gener a les 9:00 
hores, al Consell Comarcal de la Selva, Ps. Sant Salvador 25-27 de Santa Coloma de 
Farners, restant-hi convocats tant els/les membres del tribunal i els/les aspirants 
admesos/es.
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Setè.- Publicar el llistat aprovat a la seu electrònica de la corporació.

Santa Coloma de Farners,  29 de desembre de 2016 

El gerent Davant meu
El secretari

Martí Pujals Castelló Xavier Hernández Corominas
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