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1.- Francesc Castañer Campolier (TCAT) (President del Consell Comarcal), 17/01/2022 13:31

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 de la selecció, mitjançant procés selectiu, d’una borsa de
Responsable de manteniment (C1) 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 22 de desembre de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona
les Bases reguladores, aprovades pel Decret de Presidència núm. 2021PRES001059,
específiques sobre pel procés selectiu, de la borsa de Responsable de manteniment
(C1) 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 11 de gener
de 2022 va finalitzar el termini per presentar sol·licituds.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

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 de Responsable de manteniment (C1) 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.
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Aspirants admesos:
Núm. Cognoms i Nom

DNI

Castanyer Ferrer, Albert

**3391***

2

Rodriguez Masdevall, David

**3270***

3

Vila Massanas, Quim

**9204***

1

Aspirants que no acrediten nivell de català:
Núm. Cognoms i Nom
1

Rodriguez Masdevall, David

DNI
**3270***

Segon. 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. Núria Gusó Jané, cap de l’Àrea de Secretaria de la corporació
Vocals
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Titular: Sr. Josep Alemany Masgrau, cap dels serveis tècnics de la corporació
Suplent: Sr. Xavier Almanza Anglada, tècnic de medi ambient de la corporació
Titular: Sra. Sònia Ramió Iglesias, Cap de Promoció Econòmica de la Corporació
Suplent: Sra. Dolors Pujol Colom, tècnica auxiliar de la corporació
Titular: Sra. Gemma Soy Juanola, vocal designada per l’Escola d’Administració
General
Suplent:
General

Sra. Marta Dorca Costa, vocal designada per l’Escola d’Administració

Secretari:
Titular: Sr. Marc Claparols Fabri, Cap de RRHH de la corporació.
Suplent: Sra. Mireia Pla Vila, auxiliar tècnica de la corporació
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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 15 de febrer 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:
Realització de la prova de coneixements
Hora: 09:00 hores
Dia: 15 de febrer de 2022
Lloc: Sala de plens del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (carrer Catalunya 48, de
Banyoles)
La prova consistirà en l’exercici següent:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

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.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Atesa la situació excepcional del COVID-19, tots els aspirants i membres del
tribunal hauran de seguir el següent protocol:
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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.



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.
Setè.- 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

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

El president
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