
 

   

 

 
 
ESMENA DE L’ACTA DEL SERVEI COMARCAL DE LA SELVA  (Expedient de selecció 
de personal  2020/2601 i 2020/2603) 
Data:           22/09/2020 
Hora inici:    9:00 h 
Hora fi:           9:30 h  
Lloc:            Seu del Consell Comarcal 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. L'objecte de la sessió és la realització d’una esmena de l’acta de català, emesa en 
data 10 de setembre, de les proves de coneixement de llengua catalana de nivell C dels 
processos selectius per a la creació d’una borsa de treball d’administratius de gestió i 
de gestió tributària (grup C subgrup C1)  

2. La Unitat de RRH del Consell Comarcal de la Selva ha comunicat al responsable del 
Servei Comarcal de Català de la Selva, sotasignat d’aquesta acta, que per error es va 
convocar a l’aspirant  N. Dubovitskaya Shvetsova amb identificador núm. ***5684** i 
l’aspirant F. Coll Nogué amb identificador núm. ***9823**. Els aspirants dels processos 
selectius de la borsa de treball d’administratius de gestió i de gestió tributària, van 
presentar correctament en el termini d’esmenes, i segons consta en les Resolucions 
definitives de relació d’aspirants admesos i exclosos núm. 2020P950 i 2020P959  en 
data 1 i 2 de setembre de 2020 respectivament, el certificat de nivell C de català. 

3. Per aquest motiu, es proposa esmentar l’acta de la següent manera:  

On diu:   

Registre Aspirant Identificació Procés selectiu Resultat 

12330 
DUBOVITSKAYA 
SHVETSOVA, N. ***5684** 

Borsa de treball 
d’administratius de 
gestió NO PRESENTAT 

12340 COLL NOGUE, F. ***9823** 

Borsa de treball 
d’administratius de 
gestió i de gestió 
tributària  NO PRESENTAT 

 

 

 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 807c82c6ff624c148076196be864af8a001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=807c82c6ff624c148076196be864af8a001


 

   

 

Ha de dir:  

Registre Aspirant Identificació Procés selectiu Resultat 

12330 
DUBOVITSKAYA 
SHVETSOVA, N. ***5684** 

Borsa de treball 
d’administratius de 
gestió 

HA PRESENTAT 
CERTIFICAT 

12340 COLL NOGUE, F. ***9823** 

Borsa de treball 
d’administratius de 
gestió i de gestió 
tributària  

HA PRESENTAT 
CERTIFICAT 

 

 El responsable del Servei Comarcal de Català de la Selva dona per acabada la sessió 
i lliura aquesta acta a la unitat de Recursos Humans perquè sigui adjuntada a l’expedient 
administratiu corresponent. 

Santa Coloma de Farners, 22 de setembre de 2020 
 
 
 
Roger Vilà Padró 
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