
 

 

 

EDICTE 

 

Del Consell Comarcal del Maresme, sobre la relació dels aspirants admesos i exclosos a la 

convocatòria per a la selecció de les places incloses en la Oferta Pública d’Ocupació per a 

2008. 

 

Es fa públic que per Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Maresme número 

149/08, de 14 de maig, s’ha resolt el que resulta del tenor literal següent: 

 

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

selecció de diverses places de personal laboral, incloses en l’oferta pública d’ocupació del 

Consell Comarcal del Maresme per a 2008, les bases generals i específiques de la qual són 

publicades al BOP  núm. 74 de 26 de març, al DOGC núm. 5101 de 1 d’abril i al BOE núm. 89 

de 12 d’abril. 

 

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 7 de les generals per 

a la selecció de les places incloses a l’oferta pública d’ocupació de 2008, 

 

HE RESOLT:  

 

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

exclosos corresponent a la convocatòria per a la selecció de les places incloses en l’oferta 

pública d’ocupació del Consell Comarcal del Maresme per a 2008, segons segueix: 

  

1. TÈCNIC/A DE GRAU MIG DE CONTROL DE QUALITAT 
 

  NOM I COGNOMS DNI o NIE Titulació exigida  NIVELL C Adm./Exc 

1 Sandra Estévez Quevedo 52406112Z si SI Admesa 

2 Núria Franques Domènech 46335941A si SI Admesa 

3 Hèctor Gómez Rodríguez 39892545B si SI Admès 

4 Sandra Marín Santos 46745112G si SI Admesa 

5 Ferran Riera Termes Falta Falta SI Exclòs 

6 Raquel Serra Lerga 77614120E si SI Admesa 

7 Mònica Vallejo Domingo 40333399R si SI Admesa 

8 Enric Velilla Calvo 46561719J si SI Admès 
 
  
 
 



2. TÈCNIC/A DE TRANSPORT ADAPTAT 
 
 

  NOM I COGNOMS DNI o NIE Títulació exigida  NIVELL C Adm./Exc 

1 Olga Lara Sorroche 38844806Z si SI Admesa 
 
3. TÈCNIC/A MIG DE SERVEIS PERSONALS 
 
 

  NOM I COGNOMS DNI o NIE Títulació exigida  NIVELL C Adm./Exc 

1 Eva Delgado Bernad 38841723J si SI Admesa 
 

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.- DETERMINAR que no serà necessari convocar la prova eliminatòria de català, 

perquè tots els candidats han acreditat els coneixements requerits a les bases. 

 

TERCER.- DETERMINAR que els Tribunals qualificadors, quina composició s’especifica a 

l’article quart de cada una de les bases específiques aprovades juntament amb les bases 

generals per aquesta convocatòria de selecció, es constituiran al lloc, data i hora que 

s’assenyalen a continuació: 

 
1. TECNIC/A DE GRAU MIG DE CONTROL DE QUALITAT 
Lloc: Seu del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada número 1 de Mataró) 

Data: 28 de maig de 2008 

Hora: 09:30 hores 

 

2. TÈCNIC/A DE TRANSPORT ADAPTAT 

Lloc: Seu del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada número 1 de Mataró) 

Data: 28 de maig de 2008 

Hora: 10:30 hores 

 

3. TÈCNIC/A MIG DE SERVEIS PERSONALS 

Lloc: Seu del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada número 1 de Mataró) 

Data: 28 de maig de 2008 

Hora: 14:00 hores 

 
QUART.- FER CONSTAR que els candidats de les places referides, prèviament admesos i 

amb els coneixements de català acreditats o superats, que obtinguin així mateix la puntuació 

exigida a les bases específiques respectives per accedir a l’entrevista personal, seran 

convocats per ordre alfabètic a aquest efecte mitjançant el tauler d’anuncis del Consell 

Comarcal del Maresme, i com a mínim amb dos dies d’antelació. 

 



CINQUÈ.- DISPOSAR que la present resolució romangui en exposició pública al tauler 

d’anuncis del Consell Comarcal del Maresme, al web del Consell Comarcal del Maresme 

www.ccmaresme.cat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini de deu 

dies hàbils comptadors des del dia següent hàbil al de la publicació de l’edicte corresponent 

en el DOGC, a fi que puguin presentar-se reclamacions contra la relació d’admesos i 

exclosos, així com per tal que pugui formular-se abstenció i/o recusació en relació als 

membres del Tribunal qualificador, la qual quedarà elevada a definitiva en el cas que no se’n 

produeixin, sense necessitat de nova resolució ni publicació.” 

 

La qual cosa es fa pública als efectes escaients. 

 

Mataró, 14 de maig de 2008 

 

El gerent 

 

 

 

 

Eladi Torres i González 


