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Resolució de Presidència
Identificació:
Títol:
Expedient:

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es
2022/2741

Relació de fets:

Fonaments de dret:

Salvador Balliu Torroella

Signatura 2 de 2

02/09/2022 PRESIDENT

Havent finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds per a participar al procés de
selecció per concurs de quatre places de l’escala d’Administració Especial, subescala
tècnica, classe mitja, amb grup de classificació A (subgrup A2), aprovat mitjançant l’acord de
la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 5 de juliol de 2022 per a proveir de
forma definitiva el lloc de Tècnic/a de medi ambient, mitjançant procés extraordinari
d’estabilització i ocupació temporal que consta a l’Oferta Pública d’Ocupació extraordinària
amb el codi CM-17, 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

2022043804

Albaiges Blasi, Oriol

***4888**

2022044322

Almudéver Folch, Evarist

***9690**

2022043883

Arenas Camps, Marc

***4906**

2022042135,
2022042578
2022044306

Bastias Poblete, Marianela
Andrea
Ball-llosera Font, Marta

***6070**

2022043897

Crous Bou, Anna

***3959**

2022044090

Del Valle Rodriguez, Elisabet

***5602**

***2295**

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

Codi Segur de Validació
Metadades

Esmena a l’apartat tercer

Esmena a l’apartat tercer
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2022043877

Egea Pujol, Adriana

***9950**

2022044189

Fernandez Hast, Catalina

***2877**

2022042987

Guardia Massegur, Ester

***0057**

2022044323

Gomez Vargas, Francisco Javier

***5491**

Esmena a l’apartat tercer

2022044281

Mallada Gonzalez, Laura

***7314**

Esmena a l’apartat tercer

2022044184

Maña Freixa, Nuria

***2841**

2022043652

Martinez Mendoza, Marc

***8714**

2022043574

Moret Serramitja, Marta

***1891**

2022043833

Pares Fernandez, Nuria

***2261**

2022044005

Pascual Roig, Marta

***7473**

2022043819

Peso Manso, Monica

***4633**

20220418022022043371
2022044197

Pineda Coll,Irene

***6686**

Prat Burjachs, Francesc

***2520**

2022042976

Puig Balcells, Sonia

***2149**

Esmena a l’apartat tercer

2022044099

Torres Farres, Vera

***4713**

Esmena a l’apartat tercer

Esmena a l’apartat tercer

Segon.- Aspirants exclosos/es
Aprovar la relació provisional d’aspirants exclosos/es següents, atorgant-los un termini de
deu 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

2022041232

Carrera Henriquez, Jose

***9239**

No adjunta a la sol•licitud la
documentació requerida a les
bases.

2022042921

Morell Simon, Joel

***0084**

No adjunta a la sol•licitud la
documentació requerida a les
bases.

2022042133

Roca Carceller, Guillem

***1910**

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

Tercer.- Esmena de sol·licituds
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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-los un termini
de cinc dies hàbils de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web del
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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

Identificador

Requeriment

2022044322

Almudéver Folch, Evarist

***9690**

Annex II i III degudament
complimentat

2022044306

Ball-llosera Font, Marta

***2295**

DNI o si s’escau, passaport
vigent

2022044323

Gomez Vargas, Francisco
Javier

***5491**

Informe vida laboral actualitzat

2022044281

Mallada Gonzalez, Laura

***7314**

Informe vida laboral actualitzat

20220418022022043371

Pineda Coll,Irene

***6686**

Annex II i III degudament
complimentat

2022042976

Puig Balcells, Sonia

***2149**

Annex II i III degudament
complimentat

2022044099

Torres Farres, Vera

***4713**

Annex II i III degudament
complimentat

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

2022042921

Morell Simon, Joel

***0084**

Annex II i III

2022042133

Roca Carceller, Guillem

***1910**

Annex II i III

Registre

Aspirants

Identificador

2022044306

Ball-llosera Font, Marta

***2295**

Cinquè.- Determinar que el dia 27 de setembre de 2022 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.
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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.
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Sisè.- Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a integrar el tribunal
qualificador:
President:
-

Titular: El Sr. Francesc Xavier Hernández Corominas, interventor del Consell Comarcal
de la Selva.
Suplent: La Sra. Núria Moral Ferrés, secretària del Consell Comarcal de la Selva.

Vocals:
-

Titular: El Sr. Felip Toledo Canta, cap del departament de Territori i Sostenibilitat del
Consell Comarcal de la Selva.
Suplent: El Sr. Miguel Garcia Veigas, cap de la unitat de Sostenibilitat del Consell
Comarcal de la Selva.

Salvador Balliu Torroella

Titular: La Sra. Anna Puigdemont Bonmatí, Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Quart
designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
- Suplent: La Sra. Montserrat Coromina Soler, Subvencions i suport a secretaria de
l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Actuarà com a secretari un membre del tribunal designat per aquest.
Setè.- Determinar que la constitució del tribunal tingui lloc el dia 4 d’octubre de 2022 a les
09:00 hores, al Consell Comarcal de la Selva al passeig de Sant Salvador 25-27 de Santa
Coloma de Farners restant-hi convocats els/les membres del tribunal per dur a terme la fase
del concurs de mèrits dels aspirants admesos/es.
Vuitè.- 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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-
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