2020P 1286

Resolució de Presidència
Identificació:
Títol:
Expedient:

Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos
2020/2518

Relació de fets:

Salvador Balliu Torroella

E-Tram Registre

Identificador

GONZALEZ CARBO, L.

***2801**

S’accepta l’esmena

TE000-2020-19506

19506

FALCÓ SEGURA, O. M.

***9182**

No ha esmenat el motiu
d’exclusió. No s’accepta
l’esmena

Article 13.1 d) i 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 sisena de les bases reguladores d’aquest procés selectiu.

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

-

Joan Manso Bosoms

Signatura 1 de 2

Aspirants

TE000-2020-19496

Registre
CCS
19496

Fonaments de dret:

16/11/2020 VICESECRETARI

Signatura 2 de 2

17/11/2020 PRESIDENT

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació d’esmenes i al·legacions en referència a
la resolució de presidència núm. 2020P1155 per a participar en el procés selectiu d'un/a
tècnic/a de territori i sostenibilitat (grup A subgrup A1) en règim de funcionari/ària interí/na
fins a la cobertura definitiva de la vacant, aprovat mitjançant l’acord de la Comissió
Permanent del Ple en data 4 d’agost de 2020, 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:

1264d105ca9f49f8bfd7e1472097573e001
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Registre
CCS

E-Tram Registre
TE000-2020-15184

15184
16262
16302

TE000-2020-16262
TE000-2020-16302

Aspirants

Identificador

GONZALEZ CARBO, L.
GRABULOSA SOLA, R.
SEVILLA ALTÉS, G.

***2801**
***1377**
***2659**

Segon.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants exclosos/es següents:

E-Tram Registre

Salvador Balliu Torroella

Signatura 2 de 2

17/11/2020 PRESIDENT

TE000-202014543

Registr Aspirants
e
CCS
14543 COSTA PRIETO, I.

Identificad Motiu d'exclusió
or
***4309**

No ha presentat, en el termini establert,
esmenes ni al·legacions sobre els
motius d’exclusió

TE000-202015319

15319

FALCÓ SEGURA,
O. M.

***9182**

No acredita l’equivalència de la titulació
especificada a les bases.

TE000-202015830

15830

GOMEZ VADILLO,
S.

***1232**

TE000-202015250

15250

LLARIO
SEMPERE, F.

***8036**

E/0030882020

15999

MARTÍNEZ
ESTÉVEZ, A.

***7635**

No ha presentat, en el termini establert,
esmenes ni al·legacions sobre els
motius d’exclusió
No ha presentat, en el termini establert,
esmenes ni al·legacions sobre els
motius d’exclusió
No ha presentat, en el termini establert,
esmenes ni al·legacions sobre els
motius d’exclusió

Tercer.- Ratificar el punt cinquè i sisè de la Resolució de presidència núm. 2020P1155 en
relació als membres del tribunal designats i a la data i el lloc de realització de les proves
Quart.- 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.

Joan Manso Bosoms

Signatura 1 de 2

16/11/2020 VICESECRETARI

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

Santa Coloma de Farners,
El president

El vicesecretari

Salvador Balliu Torroella

Joan Manso Bosoms

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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