
EDICTE 
 
 

Es fa públic que per Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Maresme número 97/10, de 

8 d’abril de 2010, s’ha resolt el que resulta del tenor literal següent: 

 
“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 la selecció d’un/a Tècnic/a 

Auxiliar d’Immigració, grup C1, nivell de CD 18, aprovades per acord de la Comissió Permanent 

del Ple de data 9 de març de 2010. 

 

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,  

 

Fent ús de les atribucions que tinc conferides 

 

HE RESOLT:  

 

PRIMER.- APROVAR la relació inicial dels aspirants admesos i exclosos corresponent a la 

convocatòria de concurs per a la selecció d’un/a Tècnic/a Auxiliar d’Immigració, segons segueix: 

 

ADMESOS 

 

 
DNI Acreditació nivell  

exigit Català 
Adm/Exc 

46346986P NO Admès 
38135135P Si Admès 
46774200C Si Admès 
38783190S Si Admès 
43529578P Si Admès 
38842626L Si Admès 
77611020G NO Admès 
47713214J si Admès 
38117910X si Admès 
47978929D si Admès 
36530976F si Admès 
46715767F si Admès 
38129833L si Admès 
77606239F si Admès 
38798915P si Admès 
38116591W si Admès 
46979602D NO Admès 
38866130V si Admès 
38872538P NO Admès 
45829042R si Admès 
38850704R si Admès 
47723475Q si Admès 
38799947M si Admès 
35030780D NO Admès 
X2779586J NO Admès 
38824784W si Admès 
38842942J NO Admès 
38873964P NO Admès 
38855112Q si Admès 
45542252K si Admès 
46958088T si Admès 
38843224L si Admès 
38849597K si Admès 



38854252F si Admès 
40990990E si Admès 
38853585F si Admès 
47440701G si Admès 
38847717G si Admès 
38848584C si Admès 
48290169J NO Admès 
48215334C NO Admès 
47888770X NO Admès 
X0749832D NO Admès 
53026935K si Admès 
39899603P si Admès 
47602589H si Admès 
38823090X NO Admès 
38863411N si Admès 
38808934E si Admès 
38837664W si Admès 
43691262W si Admès 
38848409Y si Admès 
38847649M si Admès 
38845166Y si Admès 
38837596A si Admès 
46225520M NO Admès 
38845945A si Admès 
48131072F NO Admès 
38863479B si Admès 
34738660N NO Admès 
38796324Q si Admès 
38861514R si Admès 
38849053Y si Admès 
49270316S si Admès 
43502942Y si Admès 
47715004D si Admès 
40989725E si Admès 
38842649L si Admès 
38841749Q si Admès 
46942442V si Admès 
38794703M NO Admès 
38880030W si Admès 
38835002P NO Admès 
38798079T NO Admès 
46572624Q NO Admès 
30617548V si Admès 
18975576R NO Admès 
77609149L si Admès 
35103483D si Admès 
39947625Y si Admès 
38825773W si Admès 
38798800P si Admès 
38818924F si Admès 
38834902T si Admès 
52407192J Si Admès 
 
EXCLOSOS 

 

DNI Adm/Exc Motiu exclusió 
X3323370P Exclòs Manca titulació requerida 
X3248420S Exclòs Manca titulació requerida 
X0749828M Exclòs Manca titulació requerida 
38852281Z Exclòs Manca titulació requerida 
77609233B Exclòs Manca titulació requerida 
38048853E Exclòs Manca titulació requerida 
47816791K Exclòs Manca titulació requerida homologada 
 
 

 

 



SEGON.- ATORGAR als aspirants exclosos un termini de deu dies naturals, comptadors a partir del 

dia següent al de la publicació d’aquesta resolució al web de la Corporació i al tauler d’anuncis, per 

esmenar, quan sigui possible, els errors o defectes que hagin motivat la seva exclusió. 

Transcorreguts els deu dies sense que s’hagi esmenat cap error, el llistat esdevindrà definitiu 

sense necessitat de cap altre acte exprés. 

 

TERCER.- CONVOCAR la totalitat dels aspirants que no hagin acreditat els coneixements requerits 

de català a la prova eliminatòria que tindrà lloc el dia 22 d’abril a les 9:00 hores a la seu del 

Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada núm. 1 de Mataró). Els aspirants hauran de portar 

el DNI. 

 

QUART.- DETERMINAR que el dia 23 d’abril, a les 9:00 hores a la seu del Consell Comarcal del 

Maresme, es constituirà el Tribunal qualificador, la composició del qual va ser aprovada en la base 

quarta de les que regulen el present procés selectiu, per procedir a realitzar la fase de valoració de  

mèrits prevista a la base sisena. 

 

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

coneixements de català acreditat o superats, que siguin convocats per a la fase d’entrevista 

personal per haver assolit un mínim de 4 punts a la fase de valoració de mèrits, seran convocats 

per ordre alfabètic a aquest efecte mitjançant un anunci al web de la Corporació i al tauler 

d’anuncis del Consell Comarcal del Maresme, i com a mínim en dos dies d’antelació. 

  

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

(www.ccmaresme.cat), d’acord amb allò que preveu la base 3.4 de les que regulen els presents 

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

corporatiu”. 

 

La qual cosa es fa pública als efectes escaients. 

Mataró, 8 d’abril de 2010 

El Gerent 

 

 

Eladi Torres i González 

 


