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Resolució de Gerència 2017G 89

Identificació:

Títol:  Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos  
Expedient:  2016/486    

Relació de fets:

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar en la 
selecció d’un auxiliar del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) en règim laboral 
temporal i la creació d’una borsa de treball aprovada mitjançant l’acord de la Comissió 
Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 22 de novembre de 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 següents: 

Registre Aspirants Identificador
5780 Tena Romero, Josep Mª *****657V
5845 Sala Sala, Núria *****065N
5889 Barnés Riera, Mònica *****494F
5897 Bussetti, Alessandro *****549Y
5930 Fernández Gómez, Matilde *****249F
5984 Gil Jordán, Carles *****025S
6056 Sancho Melian, Francesc *****011F
6059 Ballell de la Rosa, Laura *****628B
6083 Torres Culebradas, Verónica *****507S
6172 Massaguer Vega, Antoni *****578V
6207 Garcia Madrid, Eva Maria *****452C
6211 Montenegro Gallardo, Almudena *****921W
6228 Gutiérrez Gutiérrez, Raúl *****765V
6277 Drissi Muelas, Myriam *****158P
6298 Giménez Fuentes, Nuria *****865Q
6321 de Prado Noguer, Claudia *****356S
6333 Mas Camprubi, Raquel *****409Y

8 Olmos Expósito, Alejandro Manuel *****743L
19 Trias Soler, Eva *****508A
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21 Hernández Maldonado, Toni *****916E
33 Ferrer de la Iglesia, Eva *****378T
65 Pardo Moreno, Josep *****857D
66 Rodríguez Marba, Josep Miquel *****542A

148 Mateo Lopez, Soraya *****602K

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 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: 6002 Aspirant:  Bruno Gioè, Andrea Identificador: *****100Q
Motiu d’exclusió: No compleix amb la base quarta d) en relació a la titulació  

Registre:  123 Aspirant: Navarro López Dolors Identificador: ****797R
Motiu d’exclusió: No compleix amb la base quarta a), d), i h) en relació a l’acreditació de la 
nacionalitat, estar en possessió del graduat escolar o equivalent i disposar del carnet de 
conduir tipus B. 

Tercer.- Declarar NO exempts, i obligats, per tant, a la realització de la prova d’acreditació 
de coneixements orals i escrits de llengua catalana, nivell B, als/les aspirants següents per 
quan, junt amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu, no han aportat còpia del 
certificat de nivell B o superior de la Junta Permanent de Català, o altre títol equivalent.

Registre Aspirants Identificador
5845 Sala Sala, Núria *****065N
6207 Garcia Madrid, Eva Maria *****452C
6228 Gutiérrez Gutiérrez, Raúl *****765V
6298 Gimenez Fuentes, Nuria *****865Q

21 Hernández Maldonado, Toni *****916E
33 Ferrer de la Iglesia, Eva *****378T

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

President: 
- Sr. Miguel Garcia Veigas, responsable tècnic de programa, coordinador del Centre 

d’Acollida d’Animals de la Selva del Consell Comarcal de la Selva, i com a suplent la 
persona en la qui delegui. 

Vocals: 
- Sra. Mónica Peso Manso, responsable tècnica de programes de medi ambient  del 

Consell Comarcal de la Selva, i com a suplent la persona en la qui delegui. 
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- Sr. Felip Toledo Canta, cap del departament de Territori i Sostenibilitat del Consell 
Comarcal de la Selva, i com a suplent la persona en la qui delegui. 

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

Cinquè.- Determinar que el dia 27 de gener a les 9:00 hores es realitzi la prova de 
coneixements orals i escrits de llengua catalana nivell B, on hi queden cridats tots els/les 
aspirants no exempts de la seva realització. El lloc de realització serà a la seu del Consell 
Comarcal de la Selva, Passeig Sant Salvador, 25-27 de Santa Coloma de Farners. Per a 
cada exercici s’efectuarà una sola crida i la no presentació del candidat o candidata en el 
moment en què aquesta es produeixi comportarà, automàticament, la no superació del 
procés selectiu.

Sisè.- Convocar als membres del tribunal per a la realització de l’acta en la què es farà 
constar la valoració dels mèrits dels aspirants, i si  el tribunal ho considera oportú i com 
s’especifica en la base vuitena de la convocatòria, la data de realització de l’entrevista

Setè.- Publicar el llistat  aprovat a la seu electrònica de la corporació.

Santa Coloma de Farners,  17 de gener de 2017 

El gerent Davant meu
El secretari

Martí Pujals Castelló Xavier Hernández Corominas

Ð±¼»« ½±²«´¬¿® ´¿ ¿«¬»²¬·½·¬¿¬ ¼»´ ¼±½«³»²¬ ¿æ

Ý±¼· Í»¹«® ¼» Ê¿´·¼¿½·- ¿ºîï»ð¼¼íðï¼ì»¾çèê¼ëðí¿ìçìï»¼¾ç¿ððï

Ë®´ ¼» ª¿´·¼¿½·- ¬̧¬°æññ»«ò»´ª¿ò½¿¬ñª»®·º·½¿¼±®

Ó»¬¿¼¿¼» Ý´¿·º·½¿¼±®æÎ»±´«½·- Ò&³ò Î»±´«½·-æ îðïéñèç ó Ü¿¬¿ Î»±´«½·-æ ïéñðïñîðïé


