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Resolució de Presidència 2017P 187 

Identificació:

Títol:  Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos 
Expedient:  2017/160    

Relació de fets:

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació d’al·legacions en referència a la 
resolució de Presidència núm. 2017P140 sobre la relació provisional d’aspirants admesos i 
exclosos en el procés selectiu d’un/a tècnic/a d’administració general (grup A1) adscrit/a al 
departament de Gestió Tributària per ocupar el lloc de treball de Cap de la Unitat de multes i 
sancions, i de conformitat amb el que determinen les bases reguladores de la convocatòria; 
dins d’aquest termini s’han acceptat les següents esmenes i/o al·legacions dels següents 
aspirants:  

La Sra. T. Ramírez Martín amb identificador núm. *****175S ha presentat el comprovant 
bancari del pagament de la taxa establerta en la base cinquena de la convocatòria. 

El Sr. J.J. Solé Rovirosa amb identificador núm. *****057X ha presentat el currículum vitae 
requerit.

Avaluat novament els requisits acreditats pels aspirants, s’ha detectat que la Sra. 
N.González Olaizola amb núm. d’identificador ****366M, que va ser admesa en la resolució 
provisional, no disposa de la titulació establerta en les bases. La Sra. N.González amb 
registre d’entrada núm. 2970 va presentar una instància amb documentació que no acredita 
estar en possessió de la titulació  requerida o de la seva equivalència.

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 sisena de les bases reguladores d’aquest procés selectiu

Resolució:

Per tant resolc, 
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Primer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/ses següents: 

Registre Aspirants Identificador
1668 Barnés Tarrés, L. M. *****199G
1605 Gironés Asturiol, E. *****133L

1690 Hernández Rotllan, E. *****065E
1727 Jové Perich, J. *****567Y
1687 Lloveras Garcia, J. E. *****101B
1881 Ramirez Martín, T. *****175S
1697 Sebastia Campos, D. *****777F
1810 Solé Rovirosa, J. J. *****057X

Segon.-   Declarar la següent aspirant exclosa: 

Registre Aspirants Identificador Motiu d'exclusió 

1714 González Olaizola, N. *****366M
Per no complir la base quarta d) en relació a 
la titulació

Tercer.- Ratificar els punts quart, cinquè, sisè i setè de la resolució provisional núm. 
2017P140 en relació als aspirants no exempts de la realització de la  prova de català, a la 
designació del membres del tribunal i al dia i hora per a la realització de la prova de català i 
la de  coneixements teòric-pràctica. 

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

Santa Coloma de Farners,  9 de juny de 2017 

El president El secretari

Salvador Balliu Torroella Xavier Hernández Corominas
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