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Que en data de 18 de maig es va publicar a la web de la corporació la relació d’admesos i
exclosos, on, entre d’altres, s’adverteix als aspirants que disposen de 10 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la publicació de la mateixa resolució al web i al tauler d’anuncis
de la Corporació, als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació de membres
del tribunal.
En data 23 de maig la Sra. Najat Talha Chanfouh, amb DNI 6112G, ens va fer arribar una
entrada de registre, ENTRA-2022-7004, informant que en data 29 d’abril de 2022, va fer
arribar la seva sol.licitud per participar en el procés selectiu d’Integrador/a Social, i que no
consta a la relació d’aspirants admesos i exclosos aprovada.
Que un cop revisades les entrades en el registre d’entrada del Consell Comarcal, es
comprova que:
En data 29 d’abril de 2022, la Sra. Najat Talha Chanfouh, va formalitzar electrònicament una
instància, amb número d’entrada 2022-5355, on sol·licita poder participar en el procés
selectiu per a la creació d’una borsa de treball en la categoria d’Integrador/a Social.
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Que un cop revisada la documentació annexa, es conclou que l’aspirant reuneix els requisits
per poder ser admesa al procés selectiu, i per tant cal procedir a l’esmena de la relació
d’admesos i exclosos, «Annex 1. Integrador/a Social», incloent a la Sra. Najat Talha
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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).
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Expedient relatiu a l’aprovació definitiva de la relació d’admesos i exclosos, amb la inclusió
d’una aspirant, que per incidència informàtica no s’ha inclòs a la relació d’admesos i exclosos
aprovada.
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Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al

•

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic

servei de les entitats locals de Catalunya ( RPEL)
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
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funció pública (TRLFPGC).
•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

•

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la

Municipal i de règim local de Catalunya ( TRLMRLC).

•

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:
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Primer.- Aprovar la relació definitiva d’admesos i exclosos, amb la inclusió en qualitat
d’aspirant admesa al procés selectiu d’integrador/a Social a la Sra. Najat Talha Chanfouh,
amb DNI 6112G, esmenant l’Annex 1. Integrador/a Social.
Segon.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web i al tauler d’edictes de la corporació.
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La present proposta de Decret del conseller de l’àrea de Recursos Humans és en els
mateixos termes que la resolució que s’adopti.
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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.
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Atès que ha transcorregut el termini de 10 dies hàbils als efectes d’esmena de defectes,
reclamacions o recusació dels membres del tribunal i no s’han presentat més reclamacions o
recusacions que l’anterior.
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Chanfouh en qualitat d’aspirant admesa i, per tant, cal aprovar la relació definitiva
d’admesos i exclosos.
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conformitat a la present proposta que es converteix en resolució.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de
la seva notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica
ANNEX 1. Relació d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la
creació d’una borsa de treball en la categoria d’Integrador/a Social
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Aspirants admesos:
Cognoms, Nom

NIF/NIE

EXEMPT/A
CATALÀ

ALCANTARA RUEDA TANIA

6592P

SI

BALMON RANGEL SANDRA

7317C

NO
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definitivament i publicat al BOP núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, es dona la
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4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització
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Quart.- Fer-ne trasllat de la present a la interessada.
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Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució del present Decret.
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NO
EL HMIDI ASMAE

1685G

SI
HASSAN LACIAR NABILA EILEEN

0065C

SI
GARCÍA VÁZQUEZ ANA

2352H

SI
MOUBARIK RODRIGUEZ SARA

4469K

SI
TALHA CHANFOUH NAJAT

6112G

SI
TORRENT GENÍS XÈNIA

5828E

SI
TORRENT LAGRESA XAVIER

2896P

SI
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EL GHACHAM SOUKAYNA
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Aspirants exclosos:
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