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Resolució de Presidència 2017P 136 

Identificació:

Títol:  Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos  
Expedient:  2017/122    

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 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 Recaptació 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,

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

Registre Aspirants Identificador Observacions
1667 Barnés Tarrés, L. M. *****199G
1688 Hernández Rotllan, E. *****065E
1698 Sebastia Campos, D. *****777F
1701 Palmada Frigola, L. *****253Z
1704 Lloveras Garcia, J. E. *****101B
1748 Yudermis Rodríguez, E. *****298Z

1873 Sànchez Garrido, R. *****075X Requeriment esmena punt 
tercer 
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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

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

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.

Registre Aspirants Identificador Requeriment

1873 Sànchez Garrido, R. *****075X
Certificat de nivell C de català, currículum i 
informe de vida laboral.

Quart.- Declarar NO exempts i obligats, per tant a la realització de la prova d’acreditació de 
coneixements orals i escrits de llengua catalana nivell C, 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 C o superior de la Junta Permanent de Català, o altre títol equivalent. 

Registre Aspirants Identificador
1667 Barnés Tarrés, L. M. *****199G
1748 Yudermis Rodríguez, E. *****298Z

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

President: 
- Titular: Sr. Juan José Martín Prieto, cap del departament de Gestió Tributària del Consell 

Comarcal de la Selva.
- Suplent:  Marià Vilarnau Massa, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell.

Vocals: 
- Titular: Rafael-Jose Garcia Jiménez, secretari de l’ajuntament de Lloret de Mar designat 

per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
- Suplent: Carles Arbó Blanch, Intervenció de l’ajuntament de Lloret de Mar, designat per 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

- Titular: Pere Mallol Sangrà, inspector del cos superior d’Inspectors tributaris de l’ATC. 
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- Suplent: Jordi Solà Carós, cap del departament de Serveis a la Ciutadania del Consell 
Comarcal de la Selva.

- Titular: Maria Galán Giró, cap del servei de Recaptació de l’ajuntament de Girona. 
- Suplent: Lluïsa Ramírez Jiménez, cap del departament de Promoció del Territori del 

Consell Comarcal de la Selva.

- Titular: Narcís Vehí Colomer, cap del servei de Recaptació del Consell Comarcal del 
Baix Empordà. 

- Suplent: Marià Vilarnau Massa, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell

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

Sisè.- Fer la crida dels aspirants que hagin de realitzar la prova de català, notificant el dia i 
l’hora, un cop es  determini la data per a la seva realització.

Setè.- Determinar que l’inici de les proves tingui lloc el dia 5 de febrer de 2018 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

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

Santa Coloma de Farners,  16 de maig de 2017

El president La secretària accidental 

Salvador Balliu Torroella Núria Coll Ros

Podeu consultar la autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació f2d42d9ae96c4e0cb577cb9e392320cb001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2017/136 - Data Resolució: 16/05/2017

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=f2d42d9ae96c4e0cb577cb9e392320cb001

		2017-05-16T14:35:49+0200
	ciutadania.selva.cat




