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Resolució de Gerència 2016G1131

Identificació:

Títol: Designació d’una secretària pel  tribunal del procés de selecció de 16 
administratius/ves en règim de funcionaris/àries interins/nes.  

Expedient:  2016/270    

Relació de fets:

En data 22 de juliol de 2016 i per resolució de Gerència núm. 2016G822 es varen designar 
els membres del tribunal del procés de selecció de 16 administratius/ves en règim de 
funcionaris/àries interins/nes adscrits al departament de Gestió Tributària.

El secretari titular designat, el Sr. Francesc Armengol Aymerich, i la seva suplent, la Sra. 
Marta Llorens Ferrer, actualment per motius personals no poden realitzar les tasques 
encomanades de secretari/ària. 

Atesa la necessitat d’un/a secretari/ària en el tribunal, es proposa la designació com a 
secretària de la Sra. Elena Samper Bustins, responsable tècnica de gestió de personal del 
Consell Comarcal de la Selva.  

Fonaments de dret:

- Article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text 
Refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

- Article 16 de la Secció 3ª en relació als òrgans col·legiats de les administracions 
públiques de la  llei 40/2015, d'1 d'octubre  de Règim Jurídic del Sector Públic, 

- Base 6ª de la convocatòria del procés de selecció de 16 administratius/ves adscrits al 
departament de Gestió Tributària.

Resolució:

Per tant resolc,

Primer.- Designar a la Sra. Elena Samper Bustins, com a secretària del tribunal del procés 
de selecció de 16 administratius/ves en règim de funcionaris/àries interins/nes adscrits al 
departament de Gestió Tributària. 

Segon.- Notificar a l’interessada pel seu coneixement i efectes corresponents.

Tercer.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la corporació.

Santa Coloma de Farners, 21 d'octubre de 2016 
El gerent Davant meu

El secretari 

Martí Pujals Castelló Xavier Hernández Corominas 
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