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Resolució de Presidència 2017P 128 

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

Relació de fets:

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar en el 
procés selectiu d’un gestor tributari en règim funcionari/ària interí/na, aprovat mitjançant 
l’acord de la Comissió Permanent del Ple, que va tenir lloc el dia 21 de febrer 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 de l’organització comarcal de Catalunya.

- Article 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,

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

Registre Aspirants Identificador Observacions
1345 Turon Casadellà, Margarita *****970G
1385 Massegur Rodríguez, Bibiana *****777C
1422 González García, Yanelis *****560H
1424 Sala Llach, Tània *****445P
1425 Serra Saurina, Júlia *****353M Requeriment d’esmena punt tercer
1465 Martínez Rangel, Andrea *****734R
1545 Petit Cosculluela, Pere *****207L
1576 Torroella Cuenca, Margarita *****829G
1595 Pons Mas, Joan *****124V Requeriment d’esmena punt tercer
1659 Roca Serrat, Carme *****441C
1673 Lloveras Garcia, Josefa Eloïsa *****101B
1683 Vinyals Prat, Maria *****678R
1686 Guerrero González, Araceli *****648R
1696 Sebastia Campos, David *****777F
1709 Izquierdo Rubio, Silvia *****518K
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1715 Roa Villalba, Beatriz *****692E
1716 Arnal Patiño, Inmaculada *****286T
1722 Vila López, Gisela *****551K Requeriment d’esmena punt tercer

1724
Gonzaga Sánchez, Leidy 
Carolina *****172T

1730 Palma Vila, Vanesa *****024V
1732 Barrial Perea, Laura *****882W
1735 Garcia Real, Maria del Mar *****313K
1742 Serra Frau, Ferran *****897Y
1793 Garcia Collado, Tània *****352H
1838 Salichs Vila, Ester *****292L

Segon.- Aprovar la relació d’aspirants exclosos/es següents, atorgant-los un termini de deu 
dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web del Consell 
Comarcal de la Selva 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 Aspirant Identificador Motiu exclusió

1755 Rodríguez Berroa, Erika Y. *****298Z Presentació sol·licitud fora de termini

Tercer.-  Requerir als/a les aspirants següents l’esmena i millora de les sol·licituds en relació 
a la presentació de documentació sol·licitada a les bases del procés, com a requisit d’accés 
i/o adjuntar a la instancia, atorgant-los un termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució a la pàgina web del Consell Comarcal de la Selva i al tauler 
d’anuncis, per tal que presentin la documentació requerida, amb indiciació que si no es 
presenten les esmenes es considerarà que desisteixen de la seva petició.

Regi
stre Aspirants Identificador Requeriment

1425 Serra Saurina, Júlia *****353M

Comprovant bancari del pagament de la taxa o 
document justificatiu que actualment es troba en 
situació d'atur  

1595 Pons Mas, Joan *****124V

Comprovant bancari del pagament de la taxa o 
document justificatiu que actualment es troba en 
situació d'atur  

1722 Vila López, Gisela *****551K

Comprovant bancari del pagament de la taxa o 
document justificatiu que actualment es troba en 
situació d'atur  

Quart.- Declarar que tots els aspirants estan exempts de la realització de la prova de 
d’acreditació de coneixements orals i escrits de llengua catalana nivell C, ja que amb la 
sol·licitud de participació en el procés selectiu, han aportat còpia del certificat de nivell C o 
superior de la Junta Permanent de Català, o altre títol equivalent.  

Cinquè.- Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a integrar el tribunal 
qualificador:
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President: 
- Titular: Sr. Juan José Martín Prieto, cap del departament de Gestió Tributària del Consell 

Comarcal de la Selva.
- Suplent:  Sr. Àngel Campos Sebastian, responsable de l’oficina de Blanes del 

departament de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva

Vocals: 
- Titular: Isidre Llucià Sabarich, secretari de l’ajuntament de Susqueda designat per 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
- Suplent: Pere Plans Salamaña, ST del departament d’agricultura, ramaderia i pesca 

designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

- Titular: Ruth Sanchez Garrido, tècnica d’administració general de l’Ajuntament d’Anglès.
- Suplent: Marià Vilarnau Massa, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell.

- Titular: Sr. Àngel Campos Sebastian, responsable de l’oficina de Blanes del departament 
de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva

- Suplent: Elena Samper Bustins, responsable tècnica de gestió de personal del Consell 
Comarcal de la Selva

- Titular: Jose Manuel Juanas Justa, inspector comarcal financer i tributari del departament 
de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva

- Suplent: Ruth Sanchez Garrido, tècnica d’administració general de l’Ajuntament 
d’Anglès.

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

Sisè.- Determinar que l’inici de les proves tingui lloc el proper dia 23 d’octubre de 2017 a les 
9:00 hores, a la  Seu del Consell Comarcal de la Selva, Ps. Sant Salvador 25-27 de Santa 
Coloma de Farners, restant-hi convocats tant els/les membres del tribunal i els/les aspirants 
admesos/es.

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

Santa Coloma de Farners,  9 de maig de 2017

El president La secretària accidental 

Salvador Balliu Torroella Núria Coll Ros
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