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20/07/2022 PRESIDENT

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació d’esmenes i al·legacions en referència a
la resolució de presidència núm. 2022P826 per a participar en el procés selectiu per a la
creació d’una borsa de treball de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, aprovat mitjançant
l’acord de la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 17 de maig de 2022, 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:
Registre
Aspirants
2022037722-2022039763 Rodríguez Martínez, Maria
Isabel

Identificador
***1662**

2022039533

***4332**

Sibina Nogué, Cristina

Observacions
No ha esmenat la
totalitat dels motius
d'exclusió.
Ha esmenat el motiu
d’exclusió. S’accepta
l’esmena

Fonaments de dret:
-

Article 13.1 d) 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.

Per tant, resolc:
Primer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/es següents:
Registre
2022035343
2022034748

Aspirants
Baixés Cullell, Marina
Muñoz Pujol, Mar

Identificador
***8077**
***5751**

2022026311-2022039533

Sibina Nogué, Cristina

***4332**

Núria Moral Ferrés
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Segon.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants exclosos/es següents:
Registre

Aspirants

Identificador

Motiu d'exclusió

2022026951

Ausió Puig Alsina,
Clàudia

***5452**

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

2022035529202203561420220377222022039763

Rodríguez
Martínez, Maria
Isabel

***1662**

No s’accepta la totalitat de l’esmena. No
presenta en el termini establert el
certificat negatiu del registre central de
delinqüents sexuals expedit pel Ministeri
de Justícia.

2022034814

Valdillo Muñoz,
Cristina

***2223**

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

Salvador Balliu Torroella

Quart.- Ratificar el punt sisè de la resolució de presidència núm. 2022P826 en relació al dia,
hora i lloc de les proves.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Publicar el llistat aprovat a la seu electrònica de la corporació.
Santa Coloma de Farners,
El president

La secretària

Salvador Balliu Torroella

Núria Moral Ferrés

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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20/07/2022 PRESIDENT

Tercer.- Ratificar el punt cinquè de la resolució de presidència núm. 2022P826 en relació al
tribunal designat.
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