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1.- Francesc Castañer Campolier (TCAT) (President del Consell Comarcal), 07/04/2022 10:08

ANUNCI
Del Consell Comarcal del Pla de l’Estany pel qual es fa pública l’aprovació de la relació
provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i
data de les proves de la selecció, mitjançant procés selectiu, d’una creació de la borsa
d’Arquitecte/a Superior (A1) per a la realització de treballs temporals, substitucions i
interinitats de personal del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i dels Ajuntaments de
la Comarca, que es transcriu a continuació:
El 15 de març de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona les
Bases reguladores, aprovades pel Decret de Presidència núm. 2022PRES000170,
específiques, mitjançant procés selectiu, de la creació de la borsa d’arquitecte/a
superior per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats de
personal del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i dels Ajuntaments de la Comarca.
De conformitat amb la base sisena de les bases reguladores del procés el 4 d’abril de
2022 va finalitzar el termini per presentar sol·licituds.
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En virtut del que disposa la base setena de les bases reguladores del procés de
selecció, en relació a l’admissió de les persones aspirants, un cop finalitzat el termini
de presentació d’instàncies, i examinades les sol·licituds presentades per prendre part
en el procés selectiu, la Presidència de la Corporació dictarà una resolució que es
publicarà a la seu electrònica d’aquesta corporació, així com al Tauler d’anuncis, per la
qual es declararà aprovada la relació d’admesos/es i exclosos/es, es fixarà el dia,
l’hora i el lloc de començament del procés selectiu i es designaran els membres del
tribunal qualificador.
D’acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les facultats atribuïdes
a la Presidència, establertes en l’article 13 el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya.
DECRETO
Primer. Aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos per participar en el procés
de selecció d’una borsa d’Arquitecte/a Superior (A1) per a la realització de treballs
temporals, substitucions i interinitats de personal del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany i dels ajuntaments de la comarca.
Aspirants admesos:
Núm. Cognoms i Nom

DNI

1

Ortega Gonzalez, Herminia

**0064***

2

Grau Callizo, Ester

**5484***

3

Masó Vendrell, Carme

**7478***
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Campoy Soto, Juan Lluis

**4760**

Segon. Concedir un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la
publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, perquè s’esmeni la falta o aportin els documents requerits d’acord amb
l’article 68 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions publiques, amb l’advertiment que si no es fa es considerarà que
desisteix de la seva petició.
Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional,
sense que calgui la seva publicació. Si se’n presentessin, l’òrgan competent resoldrà la
seva estimació o desestimació mitjançant resolució d’aprovació definitiva de
l’esmentada llista, fent-la pública a la seu electrònica i en el Tauler d’anuncis del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Contra aquesta llista definitiva es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, o bé
interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de la província de Girona.
Tercer. Nomenar el Tribunal qualificador que, d’acord amb el que preveu la base
vuitena de les bases reguladores estarà constituït pels següents membres:
President
Titular: Sr. Jordi Figueras Bosch, Gerent de la corporació
Suplent: Sra. Josep Alemany Masgrau, Cap de Serveis Tècnics de la Corporació
Vocals
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Titular: Sr. Josep Alemany Masgrau, Cap de Serveis Tècnics de la Corporació
Titular: Sra. Isabel Prado Moran, Tècnica de l’Ajuntament de Banyoles
Titular: Sra. Cristina Casas Facerias, vocal designar per l’Escola d’Administració
Pública.
Suplent: Sr. Joaquim Ginesta Rey, vocal designat per l’Escola d’Administració
Pública.
Secretari:
Titular: Sra. Mireia Pla Vila, Tècnica auxiliar de la corporació.
Suplent: Sra. Dolors Pujol Colom, Tècnica auxiliar de la corporació.
Assessora:
Titular: Isabel Granell Simeon, Arquitecta de la corporació.

Can Puig de la Bellacasa – C/ Catalunya, 48 – 17820 BANYOLES – Tel 972 57 35 50 – Fax 972 57 50 12

ÒRGAN

EXPEDIENT

Anunci

GERÈNCIA

X2022001059

Codi Segur de Verificació: 25e1ccfb-3ef4-435e-8de1-43eab4885eb1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2022_2049680
Data d'impressió: 07/04/2022 10:15:34
Pàgina 3 de 4

SIGNATURES

Ì25e1ccfb-3ef4-435e-8de1-43eab4885eb1CÎ

DOCUMENT

1.- Francesc Castañer Campolier (TCAT) (President del Consell Comarcal), 07/04/2022 10:08

Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se de formar-ne part quan concorrin les
circumstàncies previstes en l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal d’acord amb el que disposa
l’article 24 de l’esmentada Llei.
Quart. Convocar als membres del Tribunal el dia 17 de maig de 2022 a les 08.45
hores a la sala annexa a gerència del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (carrer
Catalunya 48, de Banyoles).
Cinquè. Convocar als aspirants admesos per a la realització de les proves selectives
previstes en les bases, el dia, hora i lloc que tot seguit es relaciona:
Realització de la prova de coneixements
Hora: 09:00 hores
Dia: 17 de maig de 2022
Lloc: Sala de congressos del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (carrer Catalunya
48, de Banyoles)
La prova consistirà en l’exercici següent:
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Prova escrita de comprovació teòrica-pràctica (10 punts)
Realització d’una prova de caràcter teòric-pràctic consistent en la resolució d’un o més
supòsits plantejats pel Tribunal o bé una bateria de preguntes curtes relacionades amb
les funcions del lloc de treball amb l’objectiu de valorar els coneixements i
competències dels aspirants respecte de les funcions pròpies de la categoria
professional a la que es presenten.
El termini per a la realització de la prova pràctica serà d’un màxim d’una (1) hora.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 10 punts, quedant exclosos els
aspirants que no arribin a una puntuació mínima de 5 punts.
Sisè.- Es realitzarà una entrevista sobre les qualitats i idoneïtats en el lloc de treball
dels aspirants que hagin superat la fase d’oposició. S’estableix una puntuació màxima
de 1 punt.
Setè.- Atesa la situació excepcional del COVID-19, tots els aspirants i membres del
tribunal hauran de seguir el següent protocol:


Obligatorietat de portar mascareta per a la realització de la prova, excepte que
s’aporti justificant mèdic. Cada aspirant ha de portar la seva.



Es garantirà la distància entre els aspirants durant la realització de la prova de
2 metres.
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Per accedir a la sala de l’examen serà obligatori fer ús del gel hidroalcohòlic o
equivalent, proporcionat pel Consell Comarcal.



S’establirà un circuit d’entrada i sortida de la sala.



Cada aspirant haurà de portar dos bolígrafs de color blau.

El no compliment d’alguna d’aquestes condicions per part de qualsevol dels aspirants
comporta l’exclusió automàtica del procés selectiu.
Vuitè.- Publicar l’acord adoptat al Tauler d’anuncis i al web del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany de conformitat amb la base setena de les bases i comunicar-ho als
membres del tribunal, als efectes adients.
Banyoles, a data de la signatura electrònica
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El president
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