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Resolució de Presidència 2016P 283 

Identificació:
Títol: CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE GESTIÓ 

TRIBUTÀRIA GRUP A (SUBGRUP A1), EN RÈGIM DE 
FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA

Expedient:  2016/366    

Relació de fets:
En data 3 de maig de 2016, la Comissió Permanent del Ple va acordar aprovar les bases i la 
convocatòria per a la selecció d’un/a funcionari/ària interí/ina per a la cobertura d’una plaça 
de tècnic/a de Gestió Tributària adscrit/a al Departament de Gestió Tributària del Consell 
Comarcal de la Selva i creació d’una borsa de treball.

El dia 9 de novembre de 2016 es va dur a terme el procés de selecció. El tribunal de 
selecció ha emès l’acta corresponent a aquest procés selectiu proposant el nomenament de 
l’aspirant que ha obtingut la major puntuació en la qualificació final del conjunt de les fases 
realitzades i la creació d’una borsa de treball amb la inclusió de l’aspirant Emma Quintana 
Cercós, com aspirant de reserva per proveir vacants iguals o similars a aquesta plaça.

Fonaments de dret:
 Artricle 10.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 Articles 55.F), 94.1 i 94.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Resolució:
Per tant resolc,

Primer.- Constituir una borsa de treball de tècnics de gestió tributària grup A (subgrup A1), 
amb l’inclusió de la Sra. Emma Quintana Cercós.

Segon.- Determinar que la durada de la borsa serà de 2 anys comptats a partir de l’endemà 
de la data de publicació d’aquesta resolució de constitució a la seu electrònica del Consell 
Comarcal de la Selva. No obstant això, s’entendrà automàticament cancel·lada quan cap 
persona tingui disponibilitat per acceptar una oferta i no procedeixi la seva ampliació.

Tercer.- Determinar que la gestió d’aquesta borsa de treball es realitzarà segons les bases 
aprovades per la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 3 de maig de 2016.

Quart.- Publicar aquesta resolució a la Seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva.
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució als/a les interessats/des

Santa Coloma de Farners,  28 de novembre de 2016 

El president Davant meu
El secretari

Salvador Balliu Torroella Xavier Hernandez Corominas
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