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Resolució de Presidència

Identificació
Títol
 Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es   
Expedient 2023/00001671C

Relació de Fets

Havent finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds per a participar en el procés 
selectiu per a la l’ampliació d’una borsa de treball de tècnics/ques de medi ambient, 
aprovat mitjançant l’acord de la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 23 
de gener de 2023, i de conformitat amb el què determinen les bases reguladores de la 
convocatòria.
 
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.

- 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 setena de les bases reguladores d’aquest procés selectiu.

 
Resolució

En virtut de tot el que s’ha exposat, resolc,

Primer.- Aspirants admesos/es

Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos/es següents:

Registre Aspirants Identificad
or Observacions

202300884
2-
202300982
4

BASTIAS POBLETE, 
MARIANELA ANDREA ***6070**  

202301034
1 MARTIN LAPARRA, IRENE ***1923** Esmena a l’apartat tercer
202300968
5-
202300989
5 MONTERO LOPEZ, SILVIA ***9920** Esmena a l’apartat tercer
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202301022
2 PRAT BURJACHS, FRANCESC ***2520**  
202300745
4 SOLE CORCOLL, NORA ***7727**  
202301021
3-
202301044
4 ZUNINI CESPEDES, PATRICIA ***7572** Esmena a l’apartat tercer

Segon.- Aspirants exclosos/es

Aprovar la relació provisional 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. 

Registre Aspirants Identificador Motiu d'exclusió 
2023010220 FERNANDEZ VENTURA, 

IRENE
***8760** No acredita el carnet de 

conduir tipus B.

2023010451 FRIGOLA RACERO, ADRIA ***6427** No acredita les declaracions 
responsables.

2023009266 GUARDIA MASSEGUR, 
ESTER

***0057** No acredita les declaracions 
responsables.

2023007560 MORELL SIMON, JOEL ***0084** No acredita les declaracions 
responsables.

2023010419-
2023010423

NICOLAU PUJOLS, 
ESTEVE

***3264** No acredita la següent 
documentació: 
- Declaracions responsables 
- Comprovant del pagament de 
la taxa o certificat d’estar en 
situació d’atur en data de 
presentació d'instàncies.

2023007622 PLA MATEU, ROSER ***0004** No acredita les declaracions 
responsables.

2023010214-
2023010184

SURIÑACH AYATS, LAIA ***5427** No acredita la següent 
documentació: 
- Declaracions responsables  
- Carnet de conduir tipus B 
vigent

Tercer.- Esmena de sol·licituds

A) Requerir als/a les aspirants admesos/es següents l’esmena de les sol·licituds en 
relació a la presentació de la documentació sol·licitada a les bases del procés, atorgant-
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los un termini de cinc dies hàbils 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 
la documentació requerida, amb indicació que si no es presenten les esmenes es 
considerarà que desisteixen de la seva presentació.

Registre Aspirants Identificado
r Requeriment

2023010341 MARTIN LAPARRA, IRENE ***1923** Annex II i III
2023009685-
2023009895 MONTERO LOPEZ, SILVIA ***9920**

Informe de vida laboral 
actualitzat

2023010213-
2023010444

ZUNINI CESPEDES, 
PATRICIA ***7572** Annex II i III

B) En el cas que els/les aspirants exclosos/es presentin la documentació dels requisits 
per ser admesos/es, se’ls requereix esmenar la sol·licitud amb la següent documentació 
sol·licitada a les bases del procés:

Registre Aspirants Identificador Requeriment
202301045
1

FRIGOLA RACERO, 
ADRIA ***6427** Annex II i III

202300756
0

MORELL SIMON, JOEL ***0084** Informe de vida laboral 
actualitzat. 

202301021
420230101
84

SURIÑACH AYATS, LAIA
***5427** Informe de vida laboral 

actualitzat.

Quart.- Declarar NO exempts i obligats, per tant a la realització de la prova d’acreditació 
de coneixements orals i escrits de la llegua catalana nivell C, als aspirants següents per 
quan, junt amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu, no han aportat còpia 
del certificat de nivell C o superior de la Junta Permanent de Català, o altre títol 
equivalent.

Registre Aspirants Identificador
2023007622 PLA MATEU, ROSER ***0004**
2023010214-2023010184 SURIÑACH AYATS, LAIA ***5427**

Cinquè.- Determinar que el dia 27 d’abril de 2023 a les 9:00 hores es realitzi la prova 
de coneixement orals i escrits de llengua catalana nivell C, en la què queden cridats tots 
els aspirants no exempts de la seva realització. El lloc de realització serà a la seu del 
Consell Comarcal de la Selva, pg. Sant Salvador 25-27 de Santa Coloma de Farners. 

Sisè.- Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a integrar el 
tribunal qualificador:
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President: 

- Titular: El Sr. Felip Toledo Canta, cap del departament de Territori i Sostenibilitat del 
Consell Comarcal de la Selva.

- Suplent: El Sr. Arcadi Boix Porcell, cap d’unitat de Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal de la Selva.

Vocals:  

- Titular: El Sr. Pablo Arrizabalaga Noguera, tècnic d’administració general del Consell 
Comarcal de la Selva.

- Suplent: El Sr. Jordi Solà Carós, cap de Departament de Serveis a la Ciutadania del 
Consell Comarcal de la Selva.

- Titular: La Sra. Rosa Maria Busquets Torrent, tècnica de medi ambient del Consell 
Comarcal de la Selva.

- Suplent: El Sr. Jordi Carreras Aymerich, tècnic de territori i sostenibilitat del Consell 
Comarcal de la Selva.

Actuarà com a secretari un membre del tribunal designat per aquest.

Setè.- Determinar que l’inici de les proves tingui lloc el dia 3 de maig de 2023 a les 08:30 
hores, al 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.

Vuitè.- Requerir als aspirants admesos/es 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.

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

Santa Coloma de Farners,   
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