
  

EDICTE 

 

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

10/08 de data 22 de gener de 2008, ha resolt el que literalment és com segueix: 

 

“Vistes les sol�licituds presentades dins del termini establert i d’acord amb allò que es disposa a 

la base sisena de les que regeixen la convocatòria de concurs per a la selecció de personal 

laboral per a la contractació temporal d’un/una tècnic/a mig d’Habitatge, aprovada per Decret 

d’aquesta Presidència núm. 384/07 de 3 de desembre, que ha estat ratificat per acord de la 

Comissió Permanent del Ple reunida en sessió ordinària de data 11 de desembre de 2007. 

 

Fent ús de l’atribució que em confereix la base 6.1 de les que regeixen aquests processos de 

selecció, 

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- APROVAR la llista inicial d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria de 

concurs per a la selecció de la plaça següent: 

 

1. Tècnic/a mig/a d’Habitatge 

 
ASPIRANTS ADMESOS  
COGNOMS, NOM ACREDITACIÓ NIVELL C DE CATALÀ 
Bolaños Ruiz de Pascual, Noemí SI 
Costa Tarragó, Montserrat SÍ 
Cruanyes Masvidal, MªGlòria SÍ 
Del Clot Trias, Anna SÍ 
Farré De Blas, Gemma SÍ 
Garcia Quiñones, Belén SÍ 
Gutiérrez Alonso, Sandra SI 
Martín Cejas, Manuel SI 
Mendía García, Yolanda SI 
Parella Comas, Núria NO 
Periago Lloveras, Rita SI 
 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS  CAP 
 
 
SEGON.- CONVOCAR la totalitat dels aspirants que no hagin acreditat els coneixements 

requerits de català a la prova eliminatòria que tindrà lloc el dia 28 de gener de 2008 a la seu 

del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada núm. 1 de Mataró) a les 9:00  hores. Els 

aspirants hauran de portar el DNI. 

 



  

TERCER.- APROVAR la composició del tribunal qualificador d’aquest procés selectiu en els 

següents termes: 

 

 

Tècnic mig d’habitatge 

 

President: Sr. Eladi Torres i González funcionari d’administració local en serveis especials, 

gerent del Consell Comarcal del Maresme, que presidirà el Tribunal. 

 

Vocals: 

 

- Sra. Anna Antoja Serra, coordinadora de serveis generals Consell Comarcal del Maresme. 

- Sra. Montse Murtra i Vilardebó, tècnica responsable de Benestar Social de l’àrea de Servei 

a les Persones del Consell Comarcal del Maresme. 

 

Secretari: Santiago Pérez i Olmedo, secretari accidental del Consell Comarcal del Maresme, o 

funcionari/a en qui delegui.  

 

QUART.- DETERMINAR que el dia 30 de gener de 2008, a les 9:00 hores a la seu del Consell 

Comarcal del Maresme, es constituiran els Tribunals qualificadors que, d’acord amb allò que 

determina la base 7.1 de les que regulen els presents processos selectius, estarà compost per:  

 

QUART.- FER CONSTAR que els candidats de la plaça referida, prèviament admesos i amb els 

coneixements de català acreditat o superats, que obtinguin així mateix la puntuació exigida a 

les bases específiques per accedir a l’entrevista personal, seran convocats per ordre alfabètic a 

aquest efecte mitjançant els tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Maresme, i com a mínim 

en dos dies d’antelació. 

  

CINQUÈ.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’anuncis i el web de la Corporació 

(www.ccmaresme.cat), d’acord amb allò que preveu la base 6.1 de les que regulen els presents 

processos de selecció. La resta d’anuncis també es publicaran al tauler d’anuncis i al web 

corporatiu.” 

 

Mataró, 22 de gener de 2008. 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 


