
 

ANUNCI 
 

El Consorci Vies Verdes, per Decret de la Presidència ha aprovat la relació definitiva de 
persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció per a la creació d’una 
borsa de treball de tècnics de promoció econòmica, que en la seva part dispositiva diu: 
 
“PRIMER. ELEVAR A DEFINITIVA la relació provisional de persones admeses per participar 
en el procés de selecció per la creació d’una borsa de treball de personal en la categoria de 
tècnic/a de promoció econòmica, que s’indica a continuació: 
 

Cognoms i nom DNI 

N.L.A 729-N 

L.M.H 194-M 

L.M.S 148-S 

F.N.B 954-Z 

B.P.L 126-L 

N.P.H 291-Y 

C.R.G 391-K 

 
SEGON. DESESTIMAR l’al·legació presentada i ELEVAR A DEFINITIVA la relació provisional 
de persones excloses per participar en el procés de selecció per la creació d’una borsa de 
treball en la categoria de tècnic/a de promoció econòmica, que s’indica a continuació: 
  

Cognoms i nom DNI Motiu de l'exclusió 

J.A.C 859-V Vegeu apartat 2.1 

A.M.N 451-X Vegeu apartat 2.1 

L.P.N 053-Z Vegeu apartat 2.1 

A.P.Q 269-V Vegeu apartat 2.1 

C.R.R 419-S Vegeu apartat 2.1 

X.V.T 154-X Vegeu apartat 2.1 
 

2.1. Els aspirants exclosos no acrediten el requisit d'estar en possessió del títol exigit a l'apartat 
3.1 a) de les bases de la convocatòria, és a dir, diplomatura en turisme. 

TERCER.  CONFIRMAR els integrants del tribunal qualificador, d’acord amb el que preveu la 
base 6a de la convocatòria: 
 President:   Joan Vilà Pujolràs            Suplent: Elena Ramos Carrasco  
 Vocals:   

 Marc Genés Portaspana  Suplent:  Josep Cortijo Guitart   
 Turina Serra Tarrús Suplent:  Núria Rovira Pascual 

 Georgina Tamburini Serra Suplent:  Sílvia Marty Matas 
 Secretari: Jordi Batllori Nouvilas        Suplent:  Jordi Turon Serra 
 



El tribunal qualificador es constituirà el dia 3 de maig de 2017 a les 9:00 hores, al Saló de 
Plens de la Diputació de Girona (Pujada Sant Marti, 4-5, 17004 Girona). 
 

QUART. FIXAR la data, hora i lloc per a la realització de la prova de caràcter pràctic, 
segons preveu el punt 8.1 de les bases de la convocatòria. 

Prova pràctica 
Dia:  3 de maig de 2017 
Hora:  09:30 h 
Lloc: Saló de Plens, Diputació de Girona  
(Pujada Sant Marti, 4-5, 17004 Girona). 
 
CINQUÈ. Els aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10 
punts) en la prova pràctica, realitzaran l’entrevista prevista en el punt 8.4 de les bases. 
Tots els aspirants hauran d'acreditar la seva identitat mitjançant la presentació del DNI, 
NIE o passaport per poder tenir accés a les proves esmentades en aquest apartat.  
 
SISÈ. Ordenar la publicació de la present resolució al tauler d’edictes del Consorci de les 
Vies Verdes i a l’apartat online corresponent de la pàgina web: 
http://www.viesverdes.cat/CA/1537/El-consorci-#vies-verdes/Tauler-d-anuncis/Oferta-d-
ocupacio-html, tot dissociant les dades de caràcter personal dels aspirants.” 
 
La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 
 
 
Girona, 24 d’abril de 2017 
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