ÒRGAN

EXPEDIENT

Anunci

GERÈNCIA

X2021003872

Codi Segur de Verificació: c38d8847-6608-4ca6-a42e-f5da855d42eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2022_2097949
Data d'impressió: 07/06/2022 09:58:10
Pàgina 1 de 4

SIGNATURES

Ìc38d8847-6608-4ca6-a42e-f5da855d42eb^Î

DOCUMENT

1.- Francesc Castañer Campolier (TCAT) (President del Consell Comarcal), 07/06/2022 09:54

ANUNCI
Del Consell Comarcal del Pla de l’Estany pel qual es fa públic el llistat d’admesos,
membres del tribunal i data de la prova per la selecció mitjançant concurs-oposició,
torn promoció interna, d’1 plaça Responsable d’Administratiu/va OAC i d’1 plaça
d’Administratiu/va a l’Àrea d’intervenció/Tresoreria, en règim jurídic de personal
funcionari, del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Per Decret de Presidència núm. 2022PRES000435, de data 7 de juny de 2022, s’ha
aprovat el llistat d’admesos, membres del tribunal i data de la prova pel procés
selectiu, mitjançant concurs-oposició, torn promoció interna, d’1 plaça Responsable
d’Administratiu/va OAC i d’1 plaça d’Administratiu/va a l’Àrea d’intervenció/Tresoreria,
en règim jurídic de personal funcionari, del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
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.
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El termini de presentació d’esmenes i possibles reclamacions serà de 10 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la publicació a la web del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, a l’apartat “Convocatòries de personal” i al tauler d’edictes de la corporació.
Si transcorregut aquest termini, no es presenta cap reclamació, aquesta llista
provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat de cap més publicació.
X2021003872 Acord d’aprovació de la relació d’admesos i exclosos, designació
dels membres del Tribunal qualificador i data de la prova pel procés selectiu,
mitjançant concurs-oposició, torn promoció interna, d’1 plaça de Responsable
Administratiu/va
OAC
i
d’1
plaça
d’Administratiu/va
a
l’Àrea
d’intervenció/Tresoreria, en règim jurídic de personal funcionari, del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
El 19 d’abril de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona les
Bases reguladores, aprovades pel Decret de Presidència núm. 2022PRES000239,
específiques sobre el procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, torn promoció
interna, d’1 plaça de Responsable d’administratiu/va OAC i d’1 plaça d’administratiu/va
a l’àrea d’intervenció/tresoreria, en règim jurídic de personal funcionari, del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
De conformitat amb la base tercera de les bases reguladores del procés selectiu, el 9
de maig de 2022 va finalitzar el termini per presentar sol·licituds.
En virtut del que disposa la base quarta de les bases reguladores del procés de
selecció, en relació a l’admissió de les persones aspirants, un cop finalitzat el termini
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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, pel procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, torn promoció interna, d’1
plaça de Responsable Administratiu/va OAC i d’1 plaça d’Administratiu/va a l’Àrea
d’intervenció/Tresoreria, en règim jurídic de personal funcionari, del Consell Comarcal
del Pla de l’Estany.
Aspirants admesos d’1 plaça de Responsable Administratiu/va OAC
Cognoms i Nom

DNI

Duran Badosa, Sònia

**3429***

No hi ha aspirants exclosos.
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Aspirants admesos d’1 plaça d’Administratiu/va a l’Àrea d’Intervenció/Tresoreria
Cognoms i Nom

DNI

Coma Surina, Joaquima

**9062***

No hi ha aspirants exclosos.
Segon. Nomenar el Tribunal qualificador que, d’acord amb el que preveu la base
cinquena de les bases reguladores estarà constituït pels següents membres:
President
Titular: Sr. Jordi Figueras Bosch, gerent de la corporació
Suplent: Sra. Núria Gusó Jané, tècnica de la corporació
Vocals
Titular: Sra. Núria Gusó Jané, tècnica de la corporació
Suplent: Sra. Dolors Pujol Colom, tècnica auxiliar de la corporació
Titular: Sra. Mireia Pla Vilà, auxiliar tècnica d’intervenció de la corporació
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Suplent : Sra. Teresa Roura Canals, tresorera de la corporació
Titular: Sr. Miquel Roldán Cívico, membre designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya
Suplent: Sr. Josep Riera Massegur, membre designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya
Secretari:
Titular: Sr. Marc Claparols Fabri, Cap de Recursos Humans de la corporació
Suplent: Sra. Mireia Pla Vilà, auxiliar tècnica d’intervenció de la corporació
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.
Tercer. Convocar als membres del Tribunal el dia 2 d’agost de 2022 a les 08.40 hores
a la sala annexa a gerència del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (carrer Catalunya
48, de Banyoles).
Quart. 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:
Dia: 2 d’agost de 2022
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Hora: 09:00 hores
Lloc: Sala del Niu del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (carrer Catalunya 48, de
Banyoles)
La prova es valorarà amb un màxim de 20 punts, es compon dels exercicis següents:
A) Primer exercici: Obligatori i eliminatori. Coneixements teòrics. Consistirà en
contestar per escrit durant un temps màxim d'una hora, una bateria de 10 preguntes,
amb resposta oberta, determinades pel Tribunal immediatament abans de realitzar-se
l'exercici i relacionades amb el temari general (Annex 1).
Aquest exercici es qualificarà amb un màxim de 10 punts essent necessari obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.
B) Segon exercici: Obligatori i eliminatori. Coneixements pràctics. Es desenvoluparà
per escrit. Consistirà en la resolució, en el termini màxim d’1 hora, un supòsit o
diversos supòsits de caràcter pràctic plantejats pel Tribunal, relacionats amb el temari
específic (Annex 2).
Aquest exercici es qualificarà amb un màxim de 10 punts essent necessari obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.
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Cinquè.- Es realitzarà una entrevista que versarà sobre la pràctica de les funcions a
desenvolupar i puntuarà de 0 a 2 punts.
Sisè.- Publicar l’acord adoptat al Tauler d’anuncis i al web del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, comunicar-ho als membres del tribunal als efectes adients, i concedir
un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Si transcorregut
aquest termini, no es presenta cap reclamació, aquesta llista provisional s’elevarà a
definitiva sense necessitat de cap més publicació.
Banyoles, a data de la signatura electrònica
El president
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