
Pàgina 1

Resolució de Presidència 2017P 188 

Identificació:

Títol:  Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos  
Expedient:  2017/123    

Relació de fets:

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació d’al·legacions en referència a la 
resolució de Presidència núm. 2017P128 sobre la relació provisional d’aspirants admesos i 
exclosos en el procés selectiu d’un gestor tributari en règim de funcionari/ària interí/na 
adscrit al departament de Gestió Tributària, i de conformitat amb el que determinen les 
bases reguladores de la convocatòria; dins d’aquest termini no s’han presentat la 
documentació requerida (apartat tercer de la resolució de presidència 2017P128) com a 
requisit d’accés establert en les bases.

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,

Primer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/ses següents: 

Aspirants Identificador
Arnal Patiño, I. *****286T
Barrial Perea, L. *****882W
Garcia Collado, T. *****352H
Garcia Real, M. del M. *****313K
Gonzaga Sánchez, L. C. *****172T
González García, Y. *****560H
Guerrero González, A. *****648R
Izquierdo Rubio, S. *****518K
Lloveras Garcia, J. E. *****101B
Martínez Rangel, A. *****734R

Podeu consultar la autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació fd42b910352d434bba5b3afe92932295001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2017/188 - Data Resolució: 09/06/2017

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=fd42b910352d434bba5b3afe92932295001


Pàgina 2

Massegur Rodríguez, B. *****777C
Palma Vila, V. *****024V
Petit Cosculluela, P. *****207L
Roa Villalba, B. *****692E
Roca Serrat, C. *****441C
Sala Llach, T. *****445P
Salichs Vila, E *****292L
Sebastia Campos, D. *****777F
Serra Frau, F. *****897Y
Torroella Cuenca, M. *****829G
Turon Casadellà, M. *****970G
Vinyals Prat, M. *****678R

Segon.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants exclosos següents: 

Registre Aspirants Identificador Motiu d'exclusió 

1755
Rodríguez 
Berroa, E.Y *****298Z Per presentar instància fora del termini

1425
Serra Saurina, 
J. *****353M

No ha presentat el comprovant de pagament de la 
taxa  o document justificatiu que acrediti trobar-se en 
situació d’atur. 

1595 Pons Mas, J. *****124V

No ha presentat el comprovant de pagament de la 
taxa o document justificatiu que acrediti trobar-se en 
situació d’atur.

1722 Vila López, G. *****551K

No ha presentat el comprovant de pagament de la 
taxa o document justificatiu que acrediti trobar-se en 
situació d’atur.

Tercer.- Ratificar els punts quart, cinquè i sisè de la resolució provisional núm. 2017P128 en 
relació a l’exempció dels aspirants de realitzar la prova de català, la designació del membres 
del tribunal i el dia i hora per a la realització de la prova 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 Hernandez Corominas
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