
  

EDICTE 

 

Per fer públic que el President del Consell Comarcal del Maresme, mitjançant Decret núm. 

100/08 de data 31 de març de 2008, ha resolt el que literalment és com segueix: 

 

“Vistes les instàncies presentades dins del termini establert a la convocatòria per a la selecció 

de personal laboral, per a la contractació temporal d’un/a enginyer/a superior aprovades per 

Decret de president núm. 72/08 de 26 de febrer, 

 

Atès el que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, així com la base sisena de les bases que 

regeixen el procés selectiu,  

 

Fent ús de l’atribució que em confereix la base 6.1 de les que regeixen aquest procés de 

selecció, 

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- APROVAR la relació inicial, ordenada per ordre alfabètic, dels aspirants admesos i 

exclosos corresponent a la convocatòria de concurs amb proves per a la selecció de personal 

laboral, per a la contractació temporal d’un/a enginyer/a superior, segons segueix: 

  

 
Cognoms i nom 

DNI 

Acreditació 
nivell exigit de 
català 

Admesos 

1 Domínguez Sorio, Héctor Joaquín 39896376-R SI Admès 
2 González Ricart, Juan José 53126524-C NO Admès 
3 López Rogniat, Cristian 46242260-R SI Admès 
4 Maristany Ventura, Montserrat 40560449-H NO Admesa 
5 Plumed Mendez, Jorge 40993866-T SI Admès 
 
 
 
 
 Cognoms i nom Exclosos 
1  CAP 
 
 

Si no es presenten reclamacions a la llista inicial d’admesos i exclosos, quedarà elevada a 

definitiu sense necessitat d’un nou acord exprés. 

 

SEGON.- CONVOCAR els candidats admesos de la totalitat de les places que no hagin acreditat 

els coneixements requerits de català, a la prova eliminatòria que tindrà lloc a la seu del Consell 

Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada, 1 de Mataró) el dia 3 d’abril de 2008 a les 9:00 

hores. Els aspirants hauran d’anar previstos de llurs documents nacionals d’identitat. 

 



  

 
TERCER.- CONVOCAR els candidats admesos, i que hagin acreditat o superat el nivell exigit de 

català, per a la realització de la prova escrita eliminatòria, d’acord amb el que preveu la base 9,  

que tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada, 1 de Mataró)  el dia 

4 d’abril de 2008 a les 10:00 hores. Els aspirants hauran d’anar previstos de llurs 

documents nacionals d’identitat. 

 
QUART.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’anuncis de la Corporació, d’acord amb allò 

que preveu la base 6.1 de les que e l present procés selectiu.” 

 

Mataró, 1 d’abril de 2008. 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 


