2022P 912

Resolució de Presidència
Identificació:
Títol:
Expedient:

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu per a la creació d'una borsa de treballadors/res socials
2022/2245

Relació de fets:

Salvador Balliu Torroella

Registre
2022040688-2022040954

Identificador Observacions
***4661**
No s’accepta l’esmena

2022040780

Aspirants
Fernandez Plamon, Juan
Ramon
Gonfaus Guardia, Marta

***4976**

No s’accepta l’esmena

2022040640

Juwara Gaki, Mahamadou

***2845**

2022040480

Manzano Mato, Cristina

***4531**

2022039241-2022041051

Massana Prat, Raquel

***4080**

Ha esmenat el motiu
d’exclusió. S’accepta
l’esmena
Ha esmenat el motiu
d’exclusió. S’accepta
l’esmena
No s’accepta l’esmena

2022040704

Rodriguez Orrego, Alba Maria ***8823**

2022037492 - 2022041218 Vilà Fors, Gerard

***1736**

2022038761 - 2022041156 Sala Pedemonte, Gemma

***7595**

2022041260

***3326**

Azzaoui Bouhajra, Ghizlan

Joan Busquets Biarnes

Signatura 1 de 2

10/08/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

10/08/2022 PRESIDENT

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació d’esmenes i al·legacions en referència a
la resolució de presidència núm. 2022P863 per a participar en el procés selectiu per a la
creació d’una borsa de treballadors/es socials, aprovat mitjançant l’acord de la Comissió
Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 7 de juny 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:
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Ha esmenat el motiu
d’exclusió. S’accepta
l’esmena
Ha esmenat el motiu
d’exclusió. S’accepta
l’esmena
Ha esmenat el motiu
d’exclusió. S’accepta
l’esmena
No s’accepta l’esmena
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La unitat de RRHH ha detectat un error en el motiu d’exclusió de l’aspirant Ester Roca
Viñals. A tal efecte s’esmena d’ofici, atès que compleix amb es requisits d’admissió
establerts ens les bases de la convocatòria.

Salvador Balliu Torroella
Joan Busquets Biarnes

Signatura 1 de 2

10/08/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

10/08/2022 PRESIDENT

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.

Resolució:
Per tant, resolc:
Primer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/es següents:
Registre
2022034615

Aspirants
Domenech Bonilla, Maria del Mar

Identificador
***8325**

2022038457-2022040640

Juwara Gaki, Mahamadou

***2845**

2022028099-2022040480

Manzano Mato, Cristina

***4531**

2022036523

Molina Santos, Noelia

***4956**

2022038453

Pujol Palou, Berta

***3791**

2022038464

Roca Viñals, Ester

***6390**

2022037981-2022040704

Rodriguez Orrego, Alba Maria

***8823**

2022038760-2022038761 - 2022041156

Sala Pedemonte, Gemma

***7595**

2022037488 - 2022037492 - 2022041218

Vilà Fors, Gerard

***1736**

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

Aspirants

Identificador

Motiu d'exclusió

2022038392 2022041260

Azzaoui Bouhajra, Ghizlan

***3326**

No s’accepta l’esmena perquè no
acredita estar col·legiat al Col·legi
Oficial de Treball Social en el
termini de presentació
d’instàncies (12/07/2022)

20220383872022040688-

Fernandez Plamon, Juan
Ramon

***4661**

No s’accepta l’esmena perquè no
acredita estar col·legiat al Col·legi
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Salvador Balliu Torroella

Oficial de Treball Social en el
termini de presentació
d’instàncies (12/07/2022)

2022037616202204780

Gonfaus Guardia, Marta

***4976**

No s’accepta l’esmena perquè no
acredita estar col·legiada al
Col·legi Oficial de treball social en
el termini de presentació
d’instàncies.

2022038449

Jaaidi Daoudi, Maroua

***9598**

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

20220377422022039241

Massana Prat, Raquel

***4080**

No s’accepta l’esmena perquè no
acredita estar col·legiada al
Col·legi oficial de Treball Social
en el termini de presentació
d’instàncies.

2022036322

Serradelarca Fernandez,
Laura

***0654**

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

2022038755

Vilajeliu Balague, Alicia

***6603**

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

Tercer.- 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
2022037981-2022040704

Aspirants
Rodriguez Orrego, Alba Maria

Identificador
***8823**

Quart.- Ratificar el punt quart de la resolució de presidència núm. 2022P863 de relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos, en relació als membres que integren el tribunal
qualificador, i el dia, hora i lloc de la prova de coneixements orals i escrits de llengua
catalana nivell C.
Cinquè.- Ratificar el punt cinquè i sisè de la resolució de Presidència núm. 2022P863 de
relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, en relació als membres que integren el
tribunal qualificador, la data i lloc de les proves i la presentació de la declaració responsable
en relació a la situació de pandèmia generada per la COVID-19 que els aspirants hauran de
lliurar el dia de la prova.

Joan Busquets Biarnes

Signatura 1 de 2

10/08/2022 Secretari accidental

Signatura 2 de 2

10/08/2022 PRESIDENT

2022040954
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Sisè.- Ratificar el punt sisè de la resolució de presidència núm. 2022P863 de relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos, en relació al dia, hora i lloc de les proves.
Setè.- 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.
Vuitè.- Publicar el llistat aprovat a la seu electrònica de la corporació.

Signatura 2 de 2

Salvador Balliu Torroella
Joan Busquets Biarnes

El president

El secretari accidental

Salvador Balliu Torroella

Joan Busquets Biarnes

La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan de Presidència que
consta al marge esquerre.

10/08/2022 Secretari accidental
Signatura 1 de 2

10/08/2022 PRESIDENT

Santa Coloma de Farners,
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