13/10/2020 PRESIDENT

Identificació:

Salvador Balliu Torroella

Títol:
Expedient:

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos
2020/2506

Relació de fets:
Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar en el
procés selecció d’un/a Tècnic/a superior de serveis a la ciutadania per a desenvolupar el
programa temporal “Reactivació de la iniciativa emprenedora a la Comarca de la Selva”, en
règim laboral temporal, mitjançant l’acord de la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc
el dia 4 d’agost de 2020, i de conformitat amb el què determinen les bases reguladores de la
convocatòria.

13/10/2020 Vicesecretari accidental
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Resolució de Presidència

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:
Joan Busquets Biarnes

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

Aspirants

Identificador

14595

BEASKOA SANCHEZ, J. J.

***9038**

15188

BULEO MURO, A.

***8332**

15477

GOMEZ CASTILLO, A.

***7774**

15906

GONZALEZ QUESADA, M.

***4675**

16484

VILLEN RUBIO, S.

***3083**

Codi Segur de Validació
Metadades

Esmena en l'apartat quart

Pàgina 1

Podeu consultar l'autenticitat del document a:
Url de validació

Observacions

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.

Núria Moral Ferres
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Per tant resolc,
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Registre Aspirants
CCS

No ha presentat la titulació requerida a les bases.
15285

FERNANDEZ
GUERRERO, D.

16422

DE SANROMA
DELLA, J.

Joan Busquets Biarnes
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Si s'escau, cal fer esmena de la no presentació del
nivell C de català.
No ha presentat la següent documentació:
- Declaració responsable que no estar inhabilitada
per sentència ferma per a l'exercici de la funció
pública, ni haver estat separada del servei de
l’Administració pública, mitjançant expedient
disciplinari

***2387**

Declaració responsable de no estar afectada per
causes d'incompatibilitat o incapacitat, segons
estableix la normativa d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.

Tercer.- Requerir al/a l’aspirant admès/sa següent l’esmena i millora de les sol·licituds en
relació a la presentació de la documentació sol·licitada a les bases del procés, atorgant-li 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 presenti la
documentació requerida, amb indicació que si no es presenten les esmenes es considerarà
que desisteix de la seva presentació.

15477

Aspirants

Identificador

Requeriment

GOMEZ CASTILLO, A.

***7774**

Annex II

Quart.- Declarar que tots els aspirants admesos han acreditat el nivell C1 o superior de
llengua catalana.
Cinquè.-Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a integrar el tribunal
qualificador:
President:
- Titular: La Sra. Núria Moral Ferrés, secretaria-intervenció SAT del Consell Comarcal de
la Selva.
- Suplent: El Sr. Joan Manso Bosoms, vicesecretari del Consell Comarcal de la Selva.
Vocals:
- Titular: El Sr. Jordi Solà Carós, cap del departament de Serveis a la Ciutadania del
Consell Comarcal de la Selva.
- Suplent: El Sr. Joan Busquets Biarnes, cap del departament d’Atenció a les persones del
Consell Comarcal de la Selva

Núria Moral Ferres

13/10/2020 Secretaria Interventora-SAT

***5037**

-

Registre CCS
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-

Salvador Balliu Torroella
Joan Busquets Biarnes

Actuarà com a secretari un membre del tribunal designat per aquest.
Sisè.- Determinar que l’inici de les proves tingui lloc el proper dia 13 de novembre a les 9:00
hores, en 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. 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.- Requerir als aspirants admesos 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.

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

Santa Coloma de Farners,
El president

Secretaria - interventora del
SAT

Vicesecretari accidental

Salvador Balliu Torroella

Núria Moral Ferrés

Joan Busquets Biarnes

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

Núria Moral Ferres

Signatura 1 de 3

13/10/2020 Secretaria Interventora-SAT

Signatura 2 de 3

13/10/2020 Vicesecretari accidental

Signatura 3 de 3

-

Titular: La Sra. Montse Carpio Carro, intervenció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Suplent: La Sra. Esperança Colom Canal, intervenció del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
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