Òrgan

REFERÈNCIA

DEC

RECURSOS HUMANS

1458-000004-2022

Codi Segur de Verificació: cfef05c7-4b54-4eb2-9b02-7d34778074f5
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_13664211
Data Impressió: 04/11/2022 13:34:29
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES

Ìcfef05c7-4b54-4eb2-9b02-7dÇBmpjÈf5KÎ

DOCUMENT

1.- JORDI VALLS AUMATELL (TCAT) (Secretari/ària), 02/11/2022 14:50
2.- MARÇAL ORTUÑO JOLIS (TCAT) (President), 03/11/2022 15:34
3.- mux. 2022DECR000132 03/11/2022

Núm. de Decret i Data:
2022DECR000132 03/11/2022

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Relacions de fet:
Per resolució de la Presidència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura de data
28 de setembre de 2022 s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del
procés de selecció d’un tècnic/a de promoció econòmica: comerç i fires mitjançant
concurs de mèrits (convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació de llarga
durada d’acord amb la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública).
Les bases i la convocatòria han estat publicades al tauler d’edictes del Consorci, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 d’octubre de 2022 i al Diari
Oficinal de la Generalitat de Catalunya de data 13 d’octubre de 2022.
El termini de presentació de sol·licituds per a la participació en aquest procés selectiu
ha finalitzat el dia 27 d’octubre de 2022.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i revisada la
documentació aportada per les persones interessades, correspon que la Presidència
del Consorci dicti resolució declarant aprovada la llista provisional de les persones
aspirants admeses i excloses en aquest procés selectiu, i ordeni o faci públics altres
tràmits d’aquest procés selectiu.
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Fonaments de dret:
Base Quarta i Cinquena de les bases específiques per la selecció d’un tècnic/a de
promoció econòmica: comerç i fires, mitjançant concurs de mèrits (convocatòria
excepcional d’estabilització d’ocupació de llarga durada d’acord amb la Llei 20/2021 de
28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública).
Per tot l’exposat anteriorment i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la llista d’admesos i exclosos per a prendre part en el procés de
selecció d’un tècnic/a de promoció econòmica: comerç i fires mitjançant concurs de
mèrits (convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació de llarga durada d’acord
amb la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública).
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Persones admeses
Núm. registre

Nom

DNI codificat

Prova català

E2022000453
E2022000469
E2022000499
E2022000503
E2022000504

VILALTA PEREZ, LLUISA
RIU SERRA, MARIA ANGELS
MARTINEZ MAIRELES, IMMACULADA
CABRÉ SEDÓ, ERNEST
BREGANTE SAINZ, CRISTINA

***7641**
***5558**
***4948**
***3562**
***5847**

EXEMPTA
EXEMPTA
EXEMPTA
EXEMPT
EXEMPTA

Persones excloses: Cap
SEGON.- Atorgar a les persones aspirants un termini de cinc dies hàbils, de
conformitat amb la base quarta de les bases específiques que regeixen aquesta
convocatòria, per presentar reclamacions contra la llista provisional de persones
admeses i excloses, des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte al taules
d’anuncis de la Corporació. La llista provisional esdevindrà definitiva si transcorregut
aquest termini no es presenten esmenes.
TERCER.- Nomenar les persones membres del Tribunal del procés selectiu:

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Titular: Sra. Natàlia Pérez Belver, gerent del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura (que actuarà de presidenta)
Suplent: Sra. Gemma Bau Puig, interventora del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura.
Titular: Anna Raventós i Ginesta, tècnica de promoció econòmica del Consorci
de la Vall del Ges, Orís i Biasura.
Suplent: Sra Montserrat Martí Pradell, tècnica de promoció econòmica de
l’ajuntament de Torelló.
Titular: Sra. Gemma Riera Ferre, membre de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.
Suplent: Sr. Juan Antonio González Blanco, membre de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Secretaria: Jordi Valls Aumatell, secretari del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, que actuarà amb veu i sens vot.
QUART.- Convocar els membres del Tribunal per procedir a la seva constitució i a la
fase de valoració de mèrits, el proper dia 8 de novembre de 2022 a les 12 hores al
carrer Enric Prat de la Riba, núm. 17 de Torelló.
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CINQUÈ.- Donar publicitat d’aquesta resolució a la pàgina web del Consorci i al
tauler d’edictes.
SISÈ.- Aquest és un acte de tràmit no definitiu en via administrativa, per tant no és
susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar qualsevol que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la LPAC. Si es
vol impugnar aquest acte, caldrà fer-ho dins el procediment que se segueixi contra
l’acte definitiu que posi fi a aquest procés selectiu.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Tanmateix els membres del tribunal poden ser recusats de conformitat amb l’article 24
de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, si concorren els
motius d’abstenció previstos a l’article 23 de la mateixa Llei.
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