ANUNCI
Del Consell Comarcal del Pla de l’Estany pel qual es fa pública l’aprovació de l’acord
relatiu a la rectificació d’un error material existent a l’acord de presidència número
2022PRES000698 relatiu a l’aprovació de la relació d’admesos i exclosos, designació
dels membres del Tribunal qualificador i data de les proves pel procés selectiu, de la
convocatòria per a la provisió d’una plaça laboral fixe del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, inclosa dins l’oferta d’ocupació d’Estabilització 2022, corresponent al grup A,
subgrup A1, escala administració especial, subescala tècnica superior, denominació
Tècnic/a Superior de PLIS, mitjançant el sistema de concurs., que es transcriu a
continuació:
En data 30 d’agost de 2022, per Decret de Presidència núm. 2022PRES000698 es va
aprovar l’acord relatiu l’aprovació de la relació d’admesos i exclosos, designació dels
membres del Tribunal qualificador i data de les proves pel procés selectiu, de la
convocatòria per a la provisió d’una plaça laboral fixe del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, inclosa dins l’oferta d’ocupació d’Estabilització 2022, corresponent al grup A,
subgrup A1, escala administració especial, subescala tècnica superior, denominació
Tècnic/a Superior de PLIS, mitjançant el sistema de concurs.
Atès que s’ha detectat un error material en la designació del tribunal i de conformitat
amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, les Administracions Públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
D’acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les facultats atribuïdes
a la Presidència, establertes en l’article 13 el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya.

DECRETO

Primer. Rectificar l’error material que s’ha detectat en la designació dels membres del
Tribunal qualificador per a la provisió d’una plaça laboral fixe del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, inclosa dins l’oferta d’ocupació d’Estabilització 2022, corresponent al
grup A, subgrup A1, escala administració especial, subescala tècnica superior,
denominació Tècnic/a Superior de PLIS, mitjançant el sistema de concurs, d’acord
amb el que s’indica a continuació:
On diu:
“Tercer. Nomenar el Tribunal qualificador que, d’acord amb el que preveu la base
setena de les bases reguladores estarà constituït pels següents membres:
President
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Titular: Sra. Eulàlia Turró Ventura, directora de l’Àrea de Benestar Social de la
corporació.
Suplent: Sra. Rosa Fontàs Casadevall, psicòloga del CDIAP de la corporació.
Vocals
Titular: Sra. Rosa Fontàs Casadevall, psicòloga del CDIAP de la corporació.
Suplent: Sra. Carme Vila Pujol, cap de l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Banyoles.
Titular: Sra. Mireia Llorens Ruiz, cap de l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Banyoles.
Suplent: Sra. Carme Vila Pujol, cap de l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Banyoles.
Titular: pendent de designació per l’Escola d’Administració General de Catalunya
Suplent: pendent de designació per l’Escola d’Administració General de Catalunya
Secretari:
Titular: Sr. Marc Claparols Fabri, Cap de RRHH de la corporació.
Suplent: Sra. Mireia Pla Vila, funcionaria de la corporació. (…)”
Ha de dir:
“Tercer. Nomenar el Tribunal qualificador que, d’acord amb el que preveu la base
setena de les bases reguladores estarà constituït pels següents membres:
President
Titular: Sr. Jordi Figueras Bosch, cap de l’Àrea de Benestar Social de la Corporació.
Suplent: Sra. Carme Vila Pujol, cap de l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Banyoles.
Vocals
Titular: Sra. Mireia Llorens Ruiz, cap de l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Banyoles
Suplent: Sra. Carme Vila Pujol, cap de l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Banyoles.
Titular: Ester Mas Marquès, psicòloga del Consell Comarcal de la Selva
Suplent: Sra. Carme Vila Pujol, cap de l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Banyoles.
Titular: pendent de designació per l’Escola d’Administració General de Catalunya.
Suplent: pendent de designació per l’Escola d’Administració General de Catalunya.
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Secretari:
Titular: Sr. Marc Claparols Fabri, Cap de RRHH de la corporació.
Suplent: Sra. Mireia Pla Vila, funcionaria de la corporació.
Qualsevol dels vocals suplents pot suplir a un vocal titular.
(…)”

Segon. Publicar l’acord adoptat al Tauler d’anuncis i al web del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany.

Banyoles, a data de la signatura electrònica
El president
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