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Resolució de Presidència
Identificació:
Títol:
Expedient:

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es
2022/2036

Relació de fets:

Fonaments de dret:

Salvador Balliu Torroella

Signatura 2 de 2

11/07/2022 PRESIDENT

Havent finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds 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.

-

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:
Per tant resolc,
Primer.- Aspirants admesos/es

Registre

Aspirants

Identificador

2022035343

Baixés Cullell, Marina

***8077**

2022034748

Muñoz Pujol, Mar

***5751**

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
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definitivament exclosos sense necessitat d’ulterior acord i s’entendrà elevada a definitiva
aquesta llista provisional.
Registre

Aspirants

Identificador

Motiu d'exclusió

2022026951

Ausió Puig-Alsina,
Clàudia

***5452**

No acredita el comprovant del pagament
de la taxa o certificat d'estar en situació
d'atur
en
data
de
presentació
d'instàncies.

2022026311

Sibina Nogue, Cristina

***4332**

No acredita el comprovant del pagament
de la taxa o certificat d'estar en situació
d'atur
en
data
de
presentació
d'instàncies.

20220355292022035614

Rodriguez Martinez,
Maria Isabel

***1662**

No acredita la següent documentació:
- Carnet de conduir tipus B.
-

2022034814

Valdillo Muñoz,
Cristina

***2223**

Certificat negatiu del registre central
de delinqüents sexuals expedit pel
Ministeri de Justícia.

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

Titulació establerta en la base 4 d).

Tercer.- Esmena de sol·licituds

11/07/2022 SECRETARIA

A) 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

20220355292022035614

Rodriguez Martinez,
Maria Isabel

***1662**

Certificat acreditatiu de coneixements de
la llengua catalana (nivell C)

2022034814

Valdillo Muñoz,
Cristina

***2223**

Certificat acreditatiu de coneixements de
la llengua catalana (nivell C)
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Quart.- Declarar que tots els aspirants admesos han acreditat disposar de coneixements de
la llengua catalana (nivell C).
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Cinquè.- Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a integrar el tribunal
qualificador:
President:
-

Titular: El Sr. Joan Busquets Biarnes, cap del departament d’Atenció a les Persones del
Consell Comarcal de la Selva.
Suplent: El Sr. Jordi Solà Carós, cap del departament de Serveis a la Ciutadania.
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Vocals:
-

Titular: La Sra. Ester Mas Marquès, psicòloga del Consell Comarcal de la Selva.
Suplent: La Sra. Sandra Bas Mirada, tècnica d’Atenció a les Persones del Consell
Comarcal de la Selva.

-

Titular: La Sra. Susagna Riera Anglada, pedagoga del Consell Comarcal de la Selva.
Suplent: El Sr. Josep Gesti Perich, cap de la unitat de Territori i Turisme del Consell
Comarcal de la Selva.

Actuarà com a secretari un membre del tribunal designat per aquest.
Sisè.- Determinar que l’inici de les proves tingui lloc el dia 14 de setembre de 2022 a les
09:00 hores, al Passeig Sant Salvador, 25 – 27 de Santa Coloma de Farners, restant-hi
convocats tant els/les membres del tribunal i els/les aspirants admesos/es, restant-hi
convocats tant els/les membres del tribunal i els/les aspirants admesos/es.
Setè.- 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.
Vuitè.- Publicar el llistat aprovat a la seu electrònica de la corporació.

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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Santa Coloma de Farners,
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