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Resolució de Presidència
Identificació:
Títol:
Expedient:

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos
2019/90

Relació de fets:

Fonaments de dret:

Salvador Balliu Torroella

Signatura 2 de 2

26/03/2019 PRESIDENT

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar en el
procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball de tècnics/ques d’ocupació (grup A
subgrup A1), en règim de funcionaris/àries interins/nes per cobrir futures contractacions o
nomenaments de caràcter temporal, aprovat mitjançant resolució de presidència 2019P129
en data 5 de febrer de 2019 i de conformitat amb el què determinen les bases reguladores
de la convocatòria aprovades a la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 4 de
setembre de 2018

-

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 setena de les bases reguladores d’aquest procés selectiu.

Resolució:
Per tant resolc,
Primer.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos/es següents:

Registre

Aspirants

2768 Domínguez Hernández, M.
2851 Bruy Pérez, R.
2902 Viñolas Ventura, L.
2903-2904 Fernández Gil, J.
3362 Pica Medina, A.
3608 Tristan Casado, A.
3778 Saperas Plana, R.

Francesc Xavier Hernàndez
Corominas
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2742 Guerrero Casamian, M.C.

3832 Oliveira Vicens, M.

Identificador
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Registre

Aspirants

3855 Ramos Llorens, M.
3868 Càceres del Rosal, M.
3898 Prats Oller, G.

Identificador

Observacions

*****317R
*****999A
*****501Y

Esmena apartat quart

Segon.- Aprovar la relació d’aspirants exclosos/es següents, atorgant-los un termini de cinc
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
Aspirants
2322-2770 Martin Rodríguez, B.

Identificador

Salvador Balliu Torroella
Francesc Xavier Hernàndez
Corominas
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*****239H
3301 Callís Sansa, A.

*****205K
3869 Cornellas Romans, C.

*****500Z
3961 Espuny Urgell, M.

*****727G

Motiu d'exclusió
No ha presentat comprovant bancari
del pagament de la taxa o document
justificatiu que actualment es trobi en
situació d'atur
No ha presentat comprovant bancari
del pagament de la taxa o document
justificatiu que actualment es trobi en
situació d'atur
No acredita estar en possessió d'una
titulació universitària oficial de
Llicenciatura o Grau en psicologia,
pedagogia o psicopedagogia o
titulació equivalent
No acredita estar en possessió d'una
titulació universitària oficial de
Llicenciatura o Grau en psicologia,
pedagogia o psicopedagogia o
titulació equivalent
No ha presentat comprovant bancari
del pagament de la taxa o document
justificatiu que actualment es trobi en
situació d'atur

Tercer.- Declarar NO exempt i obligat, per tant a la realització de la prova d’acreditació de
coneixements orals i escrits de la llegua catalana nivell C, a l’aspirant següent per quan, junt
amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu, no ha aportat còpia del certificat de
nivell C o superior de la Junta Permanent de Català, o altre títol equivalent.
Registre
3608 Tristan Casado, A.

Aspirants

Identificador

*****053G

Quart.- 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, atorgant-

Pàgina 2

Podeu consultar l'autenticitat del document a:
Codi Segur de Validació

837b8d4ca4914259bb78c0347b8c8f41001

Url de validació

https://seu.selva.cat/verificador

Metadades

Classificador:Altres Núm. Resolució: 2019/321 - Data Resolució: 21/03/2019

los un termini de cinc dies hàbils 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 presenten les esmenes es considerarà
que desisteix de la seva petició.
Registre Aspirants

3868

Cáceres del Rosal, M.

Requeriment

Identificador

*****999A

Presentació currículum vitae

Cinquè.- Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a integrar el tribunal
qualificador:
President:
- Titular: La Sra. Lluïsa Ramírez Jiménez, cap del departament de Promoció del Territori
del Consell Comarcal de la Selva i com a suplent la persona a qui delegui.

26/03/2019 PRESIDENT

Vocals:
-

Titular: El Sr. Joan Busquets Biarnes, cap del departament d’Atenció a les persones del
Consell Comarcal de la Selva i com a suplent la persona a qui delegui.

-

Titular: El Sr. Jordi Solà Carós, cap del departament de Serveis a la Ciutadania del
Consell Comarcal de la Selva i com a suplent la persona a qui delegui.

Salvador Balliu Torroella

Sisè.- Determinar que el dia 10 d’abril de 2019 a les 9:00 hores es realitzi la prova de
coneixement orals i escrits de llengua catalana nivell C, en la què queden cridats tots els
aspirants no exempts de la seva realització. El lloc de realització serà a la seu del Consell
Comarcal de la Selva, pg. Sant Salvador 25-27 de Santa Coloma de Farners. Per a cada
exercici 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.
Setè.- Determinar que l’inici de les proves tingui lloc el proper dia 15 d’abril a les 9:00 hores,
a la Seu del Consell Comarcal de la Selva, pg. 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,
El president

El secretari

Francesc Xavier Hernàndez
Corominas
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Actuarà com a secretari un membre del tribunal designat per aquest.
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Salvador Balliu Torroella

Francesc Xavier Hernàndez Corominas
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Salvador Balliu Torroella
Francesc Xavier Hernàndez
Corominas

26/03/2019 SECRETARI
Signatura 1 de 2

26/03/2019 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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