23/10/2021 PRESIDENT

2021P 1159

Resolució de Presidència

Salvador Balliu Torroella

Títol:
Expedient:

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar en el
procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d’enginyers/res tècnics per a futurs
nomenaments o contractacions de caràcter temporal, aprovat mitjançant acord de la
Comissió Permanent del Ple de data 7 de setembre de 2021 i de conformitat amb el què
determinen les bases reguladores de la convocatòria.

Joan Busquets Biarnes

-

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 provisional d’aspirants admesos següents:

22/10/2021 Secretaria Interventora-SAT
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Fonaments de dret:

e-Tram Registre

Aspirants

Identificador

2021018961

Almató Viñas, Josep

***4138**

2021020041

Díaz Guerrero, Eduardo

***1429**

2021019914

Masó Martínez, Sergi

***4626**

2021017825

Sans Cura, Aina

***5019**
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Observacions

Segon.- Declarar que no hi ha aspirants exclosos.

Núria Moral Ferres
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Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos
2021/3032

Relació de fets:

22/10/2021 Secretari accidental
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22/10/2021 Secretaria Interventora-SAT

Tercer.- Declarar que tots els aspirants han acreditat disposar de coneixements de la llengua
catalana (nivell C).
Quart.- Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a integrar el tribunal
qualificador:
President:
Titular: Arcadi Boix Porcell, cap de la unitat de SSTT
Suplent: Felip Toledo Canta, cap del Departament de Territori i Sostenibilitat
Vocals:
Titular: Núria Freixa Jou, arquitecte tècnic o funcionari/ària en qui delegui
Titular: José Miguel Garcia Veigas, cap de la unitat de sostenibilitat, o funcionari/ària en
qui delegui
Actuarà com a secretari un membre del tribunal designat per aquest.
Cinquè.- Determinar que l’inici de les proves tingui lloc el proper dia 5 de novembre a les
09:00 hores a la Seu Central del Consell Comarcal de la Selva, al Pg. De Sant Salvador, 2527 de Santa Coloma de Farners, restant-hi convocats tant els/les membres del tribunal i
els/les aspirants admesos/es. Per a la realització de la prova de coneixements teòricapràctica 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.
Sisè.- 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

Secretària - interventora del
SAT

Secretari accidental

Salvador Balliu Torroella

Núria Moral Ferrés

Joan Busquets Biarnes

Núria Moral Ferres
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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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