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Resolució de Presidència
Identificació:
Títol:
Expedient:

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es
2022/1673

Relació de fets:

Fonaments de dret:

Salvador Balliu Torroella

Signatura 2 de 2

22/06/2022 PRESIDENT

Havent finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds per a participar en el procés
selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es, aprovat mitjançant l’acord de
la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 26 d’abril de 2022 i de conformitat amb
el què determinen les bases reguladores de la convocatòria.

-

Article 13.1 d), h) 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.- Aspirants admesos/es

Registre

Aspirants

Identificador

2022021247

Samia Vozmediano Escalante

***4928**

2022021445

Sara Duran Callejas

***1987**

2022021942

Cristina Serra Montero

***2157**

2022021961

Ariadna Rost Boada

***2238**

2022022214
2022022575 2022024213
2022023683

Laura Millan Vidal

***2790**

Coral Omatell Juanola

***2245**

Anna Muñoz Martinez

***8975**

2022023975

Raquel Salavedra Arnau

***4860**

2022023983

Ariadna Maria Mir Ugolini

***2908**
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Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos/es següents:
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2022024099 2022024907
2022024146

Elisabet Rico Andreu

***5056**

Mireia Palacio Camillo

***5326**

2022024436

Miriam Serra Plaza

***6271**

2022024886

Elena Mialdea Mozota

***4233**

2022025413

Flor Maria Garrido Garcia

***3446**

2022025713

Laia Soles Soles

***4817**

2022025728
2022025770 2022026009
2022025776

Jasmina Ortiz Fernandez

***4298**

Sandra Ruiz Morales

***7475**

Montserrat Perez Pino

***1820**

2022025978

Lorena Jodar Fernandez

***2335**

2022025902

Laura Segura Bayona

***0678**

2022026007

Aroha Garcia Marcos

***4999**

Aprovar la relació provisional 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
2022022533

Aspirants
Laia Saborido Vilardell

Identificador
***7293**

Motiu d'exclusió
No acredita la següent documentació:
- Comprovant del pagament de la
taxa o certificat d’estar en situació
d’atur en data de presentació
d'instàncies.
Declaracions responsables.

2022022997

Miriam Adroguer Pozas

***0408**

No adjunta a la sol•licitud la
documentació requerida a les bases.

2022023649

Sandra Grau Tornes

***1238**

No acredita les declaracions
responsables.

2022024234

Jennifer Quintana Gaitan

***8680**

No acredita el carnet de conduir tipus B.

2022024434

Alba Benavente Puerta

***1580**

No acredita les declaracions
responsables.

2022025588

Sara De Pedro Garcia

***4110**

No acredita el comprovant del pagament
de la taxa o certificat d’estar en situació
d’atur en data de presentació
d'instàncies.
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Esmena a l’apartat tercer.

Segon.- Aspirants exclosos/es

-
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Esmena a l’apartat quart.
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2022025681

Tania Navarrete Ramirez

***2238**

No acredita la següent documentació:
- Comprovant del pagament de la
taxa o certificat d’estar en situació
d’atur en data de presentació
d'instàncies.
-

2022025899

Esther Gamiz Pera

***3226**

2022026020

Miriam Clopes Coll

***0351**

Certificat negatiu del registre central
de delinqüents sexuals expedit pel
Ministeri de Justícia.
No acredita el certificat negatiu del
registre central de delinqüents sexuals
expedit pel Ministeri de Justícia.
No acredita el carnet de conduir tipus B.

Salvador Balliu Torroella
20/06/2022 SECRETARIA
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Tercer.- Esmena de sol·licituds
A) Requerir als/a les aspirants admesos/es següents l’esmena de les sol·licituds en relació a
la presentació de la documentació sol·licitada a les bases del procés, atorgant-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
desisteixen de la seva presentació.
Registre

Aspirants

Identificador

2022025902

Laura Segura Bayona

***0678**

Requeriment
DNI, o si s’escau, del passaport

Quart.- Declarar NO exempts i obligats, per tant a la realització de la prova d’acreditació de
coneixements orals i escrits de la llegua catalana nivell C, als 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

2022025728

Jasmina Ortiz Fernandez

Identificador
***4298**

Cinquè.- Determinar que el dia 5 de juliol 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.
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Sisè.- Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a integrar el tribunal
qualificador:
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President:
-

Titular: El Sr. Joan Busquets Biarnes, cap del departament d’Atenció a les Persones del
Consell Comarcal de la Selva.
Suplent: El Sr. Jordi Solà Carós, cap del departament de Serveis a la Ciutadania.

Vocals:
-

-

Salvador Balliu Torroella

Titular: El Sr. Serafín Sánchez Rodríguez, educador social del Consell Comarcal de la
Selva.
Suplent: El Sr. Jordi Blai Vinaixa Montané, cap de la unitat de Serveis Socials
especialitzats del Consell Comarcal de la Selva.

Actuarà com a secretari un membre del tribunal designat per aquest.
Setè.- Determinar que l’inici de les proves tingui lloc el dia 13 de juliol de 2022 a les 09:00
hores, al Passeig 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.- Requerir als aspirants admesos/es la presentació de la Declaració responsable en
relació a la situació de pandèmia generada per la COVID-19 publicada a la Seu electrònica
de la corporació que hauran de lliurar als membres del tribunal el dia de la prova.
Novè.- Publicar el llistat aprovat a la seu electrònica de la corporació.
Santa Coloma de Farners,
El president

La secretària

Salvador Balliu Torroella

Núria Moral Ferrés

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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-

Titular: La Sra. Meritzell Lecina Rodenas, treballadora social.del Consell comarcal de la
Selva.
Suplent: La Sra. Rosa Planas Massaneda, educadora social del Consell Comarcal de la
Selva.

Pàgina 4

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

9d5be080bdc1442b9c54d2fd32e724f8001

Url de validació

https://seu.selva.cat/verificador

Metadades

Classificador:Altres Núm. Resolució: 2022/773 - Data Resolució: 20/06/2022

