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Resolució de Presidència 2017P 255 

Identificació:

Títol:  Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos  
Expedient:  2017/466    

Relació de fets:

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar en el 
procés selectiu d’un/a enginyer forestal (grup A1), en règim de funcionari/ària interí/na de 
programa, per dur a terme el projecte d’estudi de viabilitat i sostenibilitat per a la implantació 
d’un servei de prevenció d’incendis forestals a la comarca, aprovat mitjançant l’acord de la 
Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 25 d’abril de 2017, i de conformitat amb 
el què determinen les bases reguladores de la convocatòria

Fonaments de dret:

- Article 13.1.d) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 

- Articles 69.i 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 

- Base setena de les bases reguladores d’aquest procés selectiu

Resolució:

Per tant resolc,

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

Registre Aspirants Identificador
2981 Aznar Galán, M. *****196Q
3082 Teixido Compaño, A. *****892H
3324 Grabulosa Solà, R. *****777N
3329 Pelacals Martin, N. *****679C
3351 De Juan Juan, J. S. *****890Y

Segon.- Declarar que no hi ha aspirants exclosos.

Tercer.- Declarar que tots els aspirants estan exempts de la realització de la prova 
d’acreditació de coneixements orals i escrits de llengua catalana nivell C, ja que han aportat 
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còpia del certificat de nivell C o superior de la Junta Permanent de Català, o altre títol 
equivalent.

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

Presidenta: Lluïsa Ramírez Jiménez, cap del departament de Promoció del territori, i com a 
suplent la persona en la qui delegui. 

Vocals:
- Marc Mari Romeo, cap del servei de Medi ambient de la Diputació de Girona, i com a 
suplent la persona en la qui delegui. 
 
- Jordi Riera Mora, enginyer de Forests de l’Ajuntament d’Arbúcies, i com a suplent la 
persona en la qui delegui. 

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

Cinquè.- Determinar que la prova de coneixements teòrico-pràctica tingui lloc el dia 30 
d’agost a la Seu del Consell Comarcal de la Selva, Ps. Sant Salvador 25-27 de Santa 
Coloma de Farners, restant-hi convocats a les 9:00 hores tant els/les membres del tribunal 
com els/les aspirants admesos/ses.

Sisè.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva.

Santa Coloma de Farners, 21 de juliol de 2017 

El president El secretari

Salvador Balliu Torroella Francesc Xavier Hernàndez Corominas
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