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Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar en el
procés selectiu per cobrir una plaça de secretaria intervenció amb caràcter d’interí/na al
Servei d’Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal de la Selva i constitució d’una
borsa de treball de tècnics (grup A subgrup A1) en règim de funcionari/ària interí/na aprovat
mitjançant la Comissió Permanent del Ple, que va tenir lloc el dia 2 d’abril de 2019, i de
conformitat amb el què determinen les bases reguladores de la convocatòria

-

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 provisional d’aspirants admesos/es següents:
Registre

Aspirants

7642 Plans Riera, S.
7643 Plans Salamaña, P.
7678 Costa Renart, L.
7831 Rosset Puigvert, M.A.

Francesc Xavier Hernàndez
Corominas

Signatura 1 de 2

06/06/2019 SECRETARI

7181 Corominas Gil, G.

Identificador
***3115**
***8914**
***0904**
***4363**
***0230**

8014 Matavera Tajà, M.

***3484**

8018 Artau Plenacosta, S.

***5006**

Codi Segur de Validació
Metadades

Esmena en l’apartat 3r d’aquesta
resolució
Esmena en l’apartat 4rt
d’aquesta resolució
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Segon.- Declarar que tots els aspirants admesos estant exempts de la realització de la prova
d’acreditació de coneixements orals i escrits de llengua catalana nivell C, per quan, junt 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.
Tercer.- Requerir als/a les aspirants admesos següents l’esmena i millora de les sol·licituds
en relació a la presentació de la documentació sol·licitada a les bases del procés, atorgantlos 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 indicació que si no es presenta l’esmentada documentació es
considerarà que desisteix de la seva esmena.

Salvador Balliu Torroella
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Registre Aspirants
7181 Corominas Gil, G.
7642 Plans Riera, S.
7643 Plans Salamaña, P.
7831 Rosset Puigvert, M.A.

Requeriment

Identificador
***3115**
***8914**
***0904**
***0230**

Presentació DNI vigent
Presentació informe de vida laboral
Presentació informe de vida laboral
Presentació carnet de conduir vigent

Quart:- La unitat de recursos humans ha detectat, mitjançant els registres d’entrada núm.
8016 i 8017, que l’aspirant S. Artau Plenacosta ha presentat una documentació que no s’ha
pogut analitzar a causa d’una incidència informàtica en l’enviament de la sol·licitud. Per
aquest motiu, s’atorga a l’aspirant 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 presenti la documentació establerta en les bases de la convocatòria.
En cas de desistir en la seva presentació, l’aspirant restarà definitivament exclosa del procés
selectiu.
Cinquè.- Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a integrar el tribunal
qualificador:

Francesc Xavier Hernàndez
Corominas

Signatura 1 de 2

06/06/2019 SECRETARI

President:
- Titular: El Sr. Francesc Xavier Hernández Corominas, secretari del Consell Comarcal de
la Selva i com a suplent la persona en la qui delegui.
Vocals:
-

Titular: La Sra. Sandra Valldaura Lacambra, secretaria de l’Ajuntament d’Amer,
designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Suplent: El Sr. Joan Bataller Garriga, secretaria de l’Ajuntament de Cassà de la Selva,
designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)

-

Titular: La Sra. Gemma Masmiquel Boada, secretària-interventora de la Xarxa Local de
municipis de la Diputació de Girona, designada per la Diputació de Girona.
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Suplent: El Sr. Marià Vilarnau Massa, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, designat
per la Diputació de Girona.
Actuarà com a secretari un membre del tribunal designat per aquest.
Sisè.- Convocar els membres que hagin de constituir el tribunal de selecció el dia 3 de juliol
de 2019 a les 9:00h a la seu del Consell Comarcal de la Selva, Passeig de Sant Salvador,
25-27 de Santa Coloma de Farners, per a la seva constitució i seguiment del procés selectiu.
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Vuitè.- Publicar el llistat aprovat a la seu electrònica de la corporació.
Santa Coloma de Farners,
El president

El secretari

Salvador Balliu Torroella

Francesc Xavier Hernàndez Corominas

La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan de Presidència que consta al
marge esquerre.

06/06/2019 SECRETARI
Signatura 1 de 2

06/06/2019 PRESIDENT

Setè.- Determinar que l’inici de les proves tingui lloc el proper dia 3 de juliol de 2019 a les
9:30 hores, a la seu del Consell Comarcal de la Selva, Ps. Sant Salvador 25-27 de Santa
Coloma de Farners, restant-hi convocats els/les membres del tribunal i els/les aspirants
admesos/es.Per a cada fase s’efectuarà una sola crida i la no presentació del candidat o
candidata en el moment en què aquesta es produeixi comptarà, automàticament, la no
superació del procés selectiu.
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