ANUNCI
Del Consell Comarcal del Pla de l’Estany pel qual es fa pública l’aprovació de la relació
definitiva d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i
data de les proves pel procés selectiu, de la convocatòria per a la provisió de tres
places de funcionari de carrera del Consell Comarcal del Pla de l’Estany corresponent
al grup A, subgrup A2, escala administració especial, subescala tècnica mitjana,
denominació Treballador/a Social dels SBAS, mitjançant el sistema de concurs, que es
transcriu a continuació:
El 17 d’agost de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona les
Bases reguladores, aprovades pel Decret de Presidència núm. 2022PRES000608,
específiques per la convocatòria per a la provisió de tres places de funcionari de
carrera del Consell Comarcal del Pla de l’Estany corresponent al grup A, subgrup A2,
escala administració especial, subescala tècnica mitjana, denominació Treballador/a
Social dels SBAS, mitjançant el sistema de concurs.
De conformitat amb la base cinquena de les bases reguladores del procés el 6 de
setembre de 2022 va finalitzar el termini per presentar sol·licituds.
En virtut del que disposa la base sisena 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 d’inici de la valoració del concurs de mèrits 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 definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en el
procés de selecció, mitjançant procés selectiu, d’una plaça de funcionari de carrera del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany corresponent al grup A, subgrup A2, escala
administració especial, subescala tècnica mitjana, denominació Treballador/a Social
d’SBAS, mitjançant el sistema de concurs.
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Aspirants admesos:
Cognoms i Nom
Carbonell Guanter, Núria

DNI
**4438***

Ferrer Cunill, Meritxell

**3073***

Comabella Ortega, Vanessa

**7468***

Toscano Martínez, Andrea

**5564***

Sorribas Costea, Sílvia

**4392***

Juncà Florejachs, Míriam

**7479***

Ruiz Jordà, Marta

**8459***

Juwara Gaki, Mahamadou

**5284***

Aranda Ortega, Olivia

**3494***

Cornejo Mata, Laura

**3707***

Casals Monell, Isabel

**2645***

Quintana Vehí, Martí

**5763***

Pokusa Barcena, Patricia

**5975***

Casado Iglesias, Sandra

**3355***

Aspirants Exclosos:
Cognoms i Nom

DNI

Motiu


Castillejo Barranco,
Elisabet

**3628***

No reuneix requisit Base 5. El termini de presentació de
les sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la publicació del text íntegre de les
bases específiques reguladores en el BOPG

Segon. Nomenar el Tribunal qualificador que, d’acord amb el que preveu la base
setena de les bases reguladores estarà constituït pels següents membres:

President
Titular: Sra. Eulàlia Turró Ventura, directora de l’Àrea de Benestar Social de la
corporació
Suplent: Sra. Mariona Grivé Teixidor, coordinadora de programes comunitaris de la
corporació
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Vocals
Titular: Sra. Anna Castro Lopezosa, coordinadora d’SBAS de la corporació
Suplent: Sra. Gloria Mascort Marin, coordinadora de programes d’atenció a la
infància i a la família de la corporació
Titular: Sra. Olga Costa Serra, coordinadora del Servei d’Atenció a la Dependència
de la corporació
Suplent: Sra. Tatiana de la Fuente Monedero, treballadora social del Servei d’Atenció
a la Dependència de la corporació
Titular: Sra. Anna Arrébola Camús, vocal designada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya
Suplent: Sra. Ma Carmen Noguera Pérez,
d’Administració Pública de Catalunya

vocal designada per

l’Escola

Secretari:
Titular: Sr. Marc Claparols Fabri, Cap de RRHH de la corporació.
Suplent: Sra. Mireia Pla Vila, funcionaria de la corporació.
Qualsevol dels vocals suplents pot suplir a un vocal titular.
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 3 de novembre de 2022 a les 10.00
hores a la sala annexa a gerència del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (carrer
Catalunya 48, de Banyoles).
Quart.- Publicar l’acord adoptat al Tauler d’anuncis i al web del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany de conformitat amb la base sisena de les bases i comunicar-ho als
membres del tribunal, als efectes adients.

Banyoles, a data de la signatura electrònica
El president
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