Resolució de Presidència

2022P 914

Identificació:
Títol:
Expedient:

Constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques d'administració
general
2022/1365

Relació de fets:

En data 7 de juliol de 2022 el tribunal de selecció va aixecar l’acta, que consta a l’expedient,
amb la valoració de les proves dels aspirants i la proposta de constitució de la borsa de
treball tècnics/ques d'administració general. En data 4 d’agost de 2022, vista una al·legació
presentada en relació a la valoració de mèrits, el tribunal de selecció va aixecar una segona
acta, que consta a l’expedient, amb la nova valoració de les proves dels aspirants i la
proposta de constitució de la borsa de treball tècnics/ques d'administració general.

Salvador Balliu Torroella

Aquestes actes s’han publicat a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva a
efectes de general coneixement.

Fonaments de dret:
-

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.

-

Articles 45.d) i 45.e) del Reglament Orgànic del Consell Comarcal de la Selva

-

Articles 55.f), 59.3, 94.1, 94.2 i 95 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

-

Articles 53.1.i), 53.1.u), 291.2 i 305 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

-

Article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

-

Base tretzena de les bases reguladores d’aquest procés selectiu.

Joan Busquets Biarnes

Signatura 1 de 2

10/08/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

11/08/2022 PRESIDENT

En data 29 de març de 2022, la Comissió Permanent del Ple va prendre l’acord sobre
l’aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de
tècnics/ques d'administració general.
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Resolució:
Per tant resolc,
Primer.- Constituir la borsa de treball de tècnics/tècniques d’administració general amb el
següent núm. d’ordre dels/les aspirants que la composen, establert per puntuació de major a
menor:

Salvador Balliu Torroella

Aspirants

Identificació

Puntuació

1

Agnès Barbesà Marzabal

***7791**

13,25

2

Sara López Martin

***3790**

12,95

3

Sandra Campos Hereu

***6389**

12,62

4

Iona Cervià Peris

***4776**

10,42

Segon.- Determinar que la durada d’aquesta borsa de treball serà de 2 anys comptats des
de l’endemà de la data d’aquesta resolució, si no s’esdevenen causes anteriors d’extinció o
pròrroga.
Tercer.- Determinar que la gestió d’aquesta borsa de treball es realitzarà segons les bases
que han regit aquest procés de selecció d’aspirants i que varen ser publicades el dia 28
d’abril de 2022 al BOP de Girona núm.81 i el dia 29 d’abril de 2022 al DOGC núm. 8657.
Quart.- Publicar aquesta resolució a la Seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als/ a les interessades.
Santa Coloma de Farners,
El president

El secretari accidental

Salvador Balliu Torroella

Joan Busquets Biarnes

Joan Busquets Biarnes
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10/08/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

11/08/2022 PRESIDENT

Núm. Ordre
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