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EDICTE
Relatiu a la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés
selectiu convocat per contractar un/a prospector/a del programa "Gironès, espais
singulars” adscrit a l'àrea de promoció econòmica amb caràcter laboral temporal amb
règim d'obra o servei condicionat a les resolucions del Servei d'Ocupació de Catalunya.
La presidència del Consell Comarcal del Gironès ha resolt el següent mitjançant
Decret de la Presidència d'aquest Consell Comarcal

el

DECRETO
Primer.

Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al
procés selectiu convocat per contractar un/a prospector/a del programa
"Gironès, espais singulars” adscrit a l'àrea de promoció econòmica amb
caràcter laboral temporal amb règim d'obra o servei determinat:
Nom
Tània
Manuel
Patricia
Albert
Marc
Anna
Albert

Segon.

Cognoms
González Ibarra
Salguero Molina
Rodríguez Querol
Vila Gras
Teixidor Vilosa
Perich Roura
Pijoan Pagès

DNI
***9842**
***2053**
***4602**
***5659**
***9468**
***0209**
***6877**

Aspirants que no acrediten el nivell C1 de català d'acord amb el
punt 2.1.1.7 de la base 2a:
Nom
Patricia
Anna

Cognoms
Rodríguez Querol
Perich Roura

DNI
***4602**
***0209**

Els aspirants disposen fins al dia de la prova per fer arribar al Consell Comarcal
del Gironès la documentació acreditativa de disposar del nivell C1 de català.
Aquesta prova es durà a terme el proper 28 de març de 2019 a les 8:30 a la
seu del Consell Comarcal del Gironès, carrer Riera de Mus, 1A, de Girona.
Tercer.

Convocar als aspirants admesos el propvinent 29 de març de 2019 a les 10
del matí al Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1) per dur a
terme la prova pràctica i la prova oral, si s'escau.

Quart.

Els aspirants hauran de presentar-se amb el document que acrediti la seva
identitat (DNI, NIE o passaport), el qual podrà ser sol·licitat en qualsevol
moment de les proves.
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Cinquè.

Nomenar la Sra. Sílvia Bartolí i Besalú, gerent del Consell Comarcal del
Gironès, com a presidenta del tribunal per proveir un lloc de treball de
prospector/a laboral dins els projecte "Gironès, espais singulars" amb
número d'expedient SOC020/18/00049.
Suplent: Sra. Montserrat Rubirola i Vila, coordinadora d'Ensenyament del
Consell Comarcal del Gironès.

Sisè.

Nomenar al Sr. F. Xavier de Domingo i Miquel, coordinador dels Serveis
Administratius del Consell Comarcal del Gironès, com a vocal del tribunal per
proveir un lloc de treball de prospector/a laboral dins els projecte "Gironès,
espais singulars" amb número d'expedient SOC020/18/00049.
Suplent: Sra. Rosana García i Campanón, insertora laboral de l'àrea de promoció
econòmica del Consell Comarcal de Gironès.

Setè.

Nomenar la Sra. Maria Figuerola Mercader, tècnica de promoció econòmica
del Consell Comarcal del Gironès, com a vocal del tribunal per a proveir el
lloc de treball d'un/a prospector/a del programa "Gironès espais singulars"
amb número d'expedient SOC020/18/00049.
Suplent: Sr. Ramon Batlle Lahoz, tècnic de l'Àrea de Cultura del Consell
Comarcal del Gironès.

Vuitè.

Nomenar la Sra. Marta Dalmau i Palom, interventora del Consell Comarcal
del Gironès com a secretària de tribunal per proveir un lloc de treball de
prospector/a laboral dins els projecte "Gironès, espais singulars" amb
número d'expedient SOC020/18/00049.
Suplent: Sra. Elisabeth Casellas i Matas, tresorera del Consell Comarcal
del Gironès.

Novè.

Els aspirants podran recusar els membres del tribunal per les causes
contemplades a l'art.24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic, mitjançant un escrit raonat que hauran d'adreçar al president
de la corporació.

Desè.

Notificar aquesta resolució als membres del tribunal.

Onzè.

De conformitat amb la base 4.4 , publicar aquesta resolució a l'e-tauler i al
web del Consell Comarcal del Gironès.
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