2019P 345

Resolució de Presidència
Identificació:
Títol:
Expedient:

Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos
2019/175

Relació de fets:

01/04/2019 PRESIDENT

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació d’esmenes i al·legacions en referència a
la resolució de Presidència núm. 2019P285 del procés restringit de funcionarització del
personal laboral fix del Consell Comarcal de la Selva, de l’escala d’administració especial
amb grup de titulació A, subgrup A2, aprovat mitjançant l’acord de la Comissió Permanent
del Ple que va tenir lloc el dia 22 de gener de 2019, i de conformitat amb el què determinen
les bases reguladores de la convocatòria, dins d’aquest termini s’han presentat les següents
esmenes i/o al·legacions dels/les següents aspirants,

Registre
4549

Aspirants
Panadero Garcia, J.

Identificador
****813**

Observacions
Ha presentat la informació
requerida. S’accepta l’esmena

Salvador Balliu Torroella

Signatura 2 de 2

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.



Disposicions transitòries 10a., 12a. i 13a. del DL 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.



Disposició transitòria 2a. del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

Resolució:

Primer.- Acceptar l’esmena presentada per l’aspirant J. Panadero Garcia amb identificador
****813** en relació al requeriment realitzat en l’apartat tercer de la resolució presidència
núm. 2019P285.
Segon.- Ratificar els apartats primer, segon, quart, cinquè, sisè, setè i vuitè de la resolució
núm. 2019P285 pel que fa a la relació d’aspirants admesos, la relació d’aspirants exempts i

Francesc Xavier Hernàndez
Corominas

Signatura 1 de 2

31/03/2019 SECRETARI

Per tant resolc,
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no exempts de la realització de la prova teòrica, la designació dels membres del tribunal i el
dia i l’hora que es constituirà el tribunal de selecció i es realitzaran les proves.
Tercer.- 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

Signatura 2 de 2

Salvador Balliu Torroella
Francesc Xavier Hernàndez
Corominas

31/03/2019 SECRETARI
Signatura 1 de 2

01/04/2019 PRESIDENT

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