
  

EDICTE 

 

Per fer públic que el President del Consell Comarcal del Maresme, mitjançant Decret núm. 43/08 de 

data 1 de febrer 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 tercera de les que regeixen la convocatòria de concurs per a contractació laboral d’una plaça 

d’auxiliar tècnic d’immigració per a la realització del servei de mediació intercultural comarcal i el 

programa de la diversitat, aprovades 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 l’article 13.1.d) del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

 

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. Auxiliar Tècnic d’Immigració 

 

 ASPIRANTS ADMESOS   

  NOM I COGNOMS DNI Acreditació NIVELL B de català 

1 Abril Capilla, Susanna 38833517-H SI 

2 Albós Borrás, Ignasi 38824948-M SI 

3 Tudoran, Dragos Alexandru X-07177345-B NO 

4 Ballestín Gonzàlez, Beatriz 38831567-T SI 

5 Benedet Vendrell, Esther 35051476-M SI 

6 Cabot Navarro, Agnès  38859051-E SI 

7 Dell'Orto, Patrizia X-3858081-S NO 

8 El Bekkari, Abdellatif X-2586645-L SI 

9 El Kadiri Bellahyan, Abdelkader 47570737-K NO 

10 Martí Soler, Guillem 47717350-D NO 

11 Mas Victori, Francesc Xavier 46684982-L SI 

12 Periago Lloveras, Rita 38821655-R SI 

13 Pou Llavina, Gemma 77613269-E SI 

14 Cuellar Pérez, Felix Ricardo 47872238-S NO 

15 Ruiz Haro, Isidoro 77305055-P SI 

16 Schelling, Guillermo Segundo X-0090929-X NO 
 

 

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 6 de febrer de 2008 a la seu del Consell 

Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada núm. 1 de Mataró) a les 9:30 hores. Els aspirants hauran 

de portar el DNI. 



  

 

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

termes: 

 

Auxiliar Tècnic d’Immigració 

 

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 6 de febrer de 2008 a les 13:30 hores a la seu del Consell 

Comarcal del Maresme, es constituiran els Tribunals qualificadors per a la valoració de la fase que 

determina la base 6.1 a i b de les que regulen els presents processos selectius.  

 

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 7.2 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, 1 de febrer de 2008. 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 
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