
Res:  2022/232
R/N:04/LV/rf/dr.125-2022 (Núm. Exp:  2022/599)

Assumpte: Aprovació relació aspirants admesos i exclosos per a la creació de borses de treball en les 
categories d’Integrador/a social, Trebalador/a Social i  Educador/a Social.

PROPOSTA DE DECRET DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació de la relació d’aspirants d’admesos i exclosos en els processos 
selectius per a la creació de borses de treball en les categories d’Integrador/a social, 
treballador/a social i educador/a social.

Fets
En data 04 de maig de 2022 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per accedir 
als processos selectius per a la creació de borses de treball en les categories d’Integrador/a 
social, treballador/a social i educador/a social, per ocupar els llocs de treball que puguin 
esdevenir en funció de l’aprovació de diferents programes d’actuació concreta, o per cobrir 
possibles substitucions de personal, (bases publicades al BOP de Girona, número 73, de data 
14 d’abril de 2022).

La presidència de la corporació ha de dictar una resolució per declarar aprovades les 
relacions d’aspirants d’admesos i exclosos, establir la designació nominal dels tribunals i 
anunciar el lloc, la data i l’hora per a la realització dels exercicis, per a cadascun dels 
processos selectius esmentats.

Un cop revisada la documentació d’acord amb l’establert a les bases reguladores d’aquests 
processos selectius, es proposa l’aprovació de les relacions provisionals d’admesos i exclosos 
que consten annexades al present informe, juntament amb la proposta de tribunals i dates, 
per a cadascuna d’elles.

Consta a l’expedient informe favorable del gerent, en qualitat de cap de personal.

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta de 
Decret.

La present proposta de Decret del conseller de l’àrea de Recursos Humans és en els 
mateixos termes que la resolució que s’adopti.



Fonaments de dret

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals de Catalunya ( RPEL)

• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública ( TRLFPGC).

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya ( TRLMRLC).

• Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya.

Proposta de Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

Primer.- Aprovar les relacions provisionals d’admesos i exclosos, establir la designació 
nominal del tribunal qualificador dels exercicis i dels mèrits dels aspirants, i anunciar el lloc, 
la data i l’hora per a la realització dels exercicis, d’acord amb les bases que regeixen la 
convocatòria per a la creació de borses de treball en les categories d’Integrador/a social, 
treballador/a social i educador/a social, que a continuació s’annexen.

Segon.- Recordar als membres del Tribunal que s’hauran d’abstenir a les proves selectives, 
mitjançant notificació formal a la presidenta de la corporació, quan considerin que incorren 
en alguna de les causes que estableix la legislació vigent, i també en el cas que hagin 
participat en la preparació prèvia d’algun dels aspirants declarats admesos en els cinc anys 
immediatament anteriors a la convocatòria de proves selectives.

Tercer.- Recordar als aspirants que seran convocats per a cada exercici en una crida única i 
que seran declarats exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos de força major. 
Aquests casos hauran de ser justificats i lliurement apreciats pel Tribunal. Recordar-los 
també que l’ordre d’actuació dels aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar 
conjuntament, serà per ordre alfabètic del primer cognom.

Quart. - Publicar aquesta resolució a la pàgina web i al tauler d’edictes de la corporació, als 
efectes d’esmena d’errors, reclamacions o recusació dels membres del tribunal, segons es 
disposa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.



Cinquè.- Advertir als/les interessats/des que disposen de 10 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la web i al tauler d’edictes de la Corporació, 
als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació de membres del tribunal. Si en 
el transcurs del termini indicat no s’han interposat reclamacions o al·legacions, la resolució 
provisional esdevindrà definitiva.

Sisè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució del present Decret.

Resolució

En ús de les facultats conferides a aquesta Presidència per l’article 13 del Decret Legislatiu 

4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització 

Comarcal de Catalunya i l’article 132 del Reglament Orgànic Comarcal del CCAE aprovat 

definitivament i publicat al BOP núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, es dona la 

conformitat a la present proposta que es converteix en resolució.

RECURSOS

Contra aquesta resolució no hi cap recurs perquè es tracta d'un acte de tràmit no qualificat.

Figueres, a la data de la signatura electrònica



ANNEX 1. Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu 
per a la creació d’una borsa de treball en la categoria d’Integrador/a Social

Aspirants admesos:

Cognoms, Nom NIF/NIE       EXEMPT/A
       CATALÀ

ALCANTARA RUEDA TANIA 6592P SI

BALMON RANGEL SANDRA 7317C NO

BLANCO ZAMORA YOLANDA 9594R SI

COCA SANCHEZ AIDA 6831Q SI

EL GHACHAM SOUKAYNA 4439P NO

EL HMIDI ASMAE 1685G SI

HASSAN LACIAR NABILA EILEEN 0065C SI

GARCÍA VÁZQUEZ ANA 2352H SI

MOUBARIK RODRIGUEZ SARA 4469K SI

TORRENT GENÍS XÈNIA 5828E SI

TORRENT LAGRESA XAVIER 2896P SI

Aspirants exclosos:

Cognoms, Nom NIF/NIE

EL GHACHAM SALMA 6967P no acredita carnet de conduir



Tribunal Qualificador
El Tribunal qualificador dels exercicis i dels mèrits dels aspirants tindrà la composició 
següent:

President/a: Un tècnic/a titular i un de suplent de la pròpia Corporació, o Corporació 
externa, amb titulació o especialització igual o superior a l’exigida.

Titular: Maria Alemany Güell
Suplent: Francesca Falcó Roig

Vocals:
Dos tècnics titulars i dos suplents experts de la pròpia Corporació, o Corporació externa, 
amb titulació o especialització igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places que es 
convoquen.

Titular: Meritxell Pomés Juncosa i Dani Sánchez Sala
Suplent: Luci Alvarado Lloret i Francesc Sénchez Sunyer

Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Titular: Alba Garcia Puignau
Suplent: Glòria Mascort Marin

Secretari: Un/a funcionari/ària de la Corporació
Titular: Laura Vinagre Garcia
Suplent: Anna Moiset Descamps

Un/a representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat 
d’assessor/a, amb veu però sense vot.

La cap de l’àrea de recursos humans, en qualitat d’assessora, amb veu però sense vot.

Un/a representant de la Junta de Personal amb veu però sense vot.

Dates, lloc i hora del desenvolupament de les proves del procés selectiu
Les proves de coneixements de la llengua catalana seran el dia 16 de juny de 2022,  de 
9h a 11h, a la seu de Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
L’inici de les proves amb el tercer exercici, serà el dia 17 de juny de 2022 a les 9h, a la 
seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (C/ Nou, 48, de Figueres).
En el cas que no es puguin realitzar totes les proves de la fase d’oposició el mateix dia, els 
opositors que hagin superant les proves avaluades seran convocats, a posteriori, en una 
data que es publicarà a la pàgina web i al taulell d’anuncis de la Corporació, juntament amb 
els resultats de la darrera prova realitzada.


