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MUNICIPI: SETCASES
Núm. Liq.

T. Ex.

C. Tributari

Referència

0781000007

ID

IBI

00362542

NIF
X0078837Q

Contribuent

Expedient

KATIA MARIE-LOISE BARBE

Imp. Total
11,13

MUNICIPI: VILALLONGA DE TER
Núm. Liq.

T. Ex.

C. Tributari

Referència

0881000018

ID

IBI

92908761

79280100C

NIF

Contribuent
RIBA TINTORE MA. DOLORES

Expedient

Imp. Total
47,25

0881000019

ID

IBI

92908767

79280100C

RIBA TINTORE MA. DOLORES

217,81

0881000023

ID

IBI

92908769

35016767A

VIZUETE ROBLEDO JOSE

142,27

0881000025

ID

IBI

92908772

35016767A

VIZUETE ROBLEDO JOSE

34,01

Ripoll, 29 de maig de 2008
Eduard Ruiz Fonte
Recaptador

Núm. 8322
CONSORCI
DE LA COSTA BRAVA
Anunci sobre convocatòria i bases per a la
provisió d’una plaça
El Consorci de la Costa Brava, per acord de la
Comissió de Govern de 10 de juny de 2008, ha
aprovat les següents bases que han de regular
la contractació temporal laboral d’un enginyer
tècnic per a cobrir la plaça de tècnic de grau
mig laboral vacant a la plantilla del Consorci
de la Costa Brava .
BASES
Primera.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
1. L’objecte de la convocatòria és la
contractació laboral temporal d’un enginyer
tècnic pel Servei tècnic del Consorci de la
Costa Brava (en endavant el CCB), pel termini
inicial d’un any.
2. En aquestes bases i en els seus annexos
s’especifica el lloc a cobrir temporalment, el
procés de selecció, les funcions generals, les
previsions de durada del contracte, les seves
condicions i el salari corresponent.
3. La selecció es regirà per les presents bases i
pels articles 94 i ss del Decret 214/90, de 30 de
juliol i pel propi RD 2720/98, de 18 de
desembre.
4. Si durant la vigència del contracte es
produeix la dimissió o cessament per qualsevol
causa del treballador, el seu lloc serà proveït
pel candidat a la respectiva plaça que hagi
superat totes les fases de la selecció i hagi
quedat sense lloc, seguint l’ordre obtingut en la
puntuació final del present procés selectiu.
Segona.- CONDICIONS O REQUISITS QUE
HAN DE COMPLIR ELS ASPIRANTS
Per prendre part en el concurs serà necessari:

a) Nacionalitat: ser ciutadà/ana espanyol/a o
ser nacional d’algun dels estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en virtud
de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els
descendents i els descendents del cònjuge, tant
dels ciutadans espanyols com dels nacionals
dels altres estats membres de la Unió Europea
o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors, qualsevol que
sigui la seva nacionalitat, sempre que els
cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que
fa als descendents, siguin menors de vint-i-un
anys o majors d'aquesta edat, però visquin a
càrrec dels seus progenitors
b) Haver complert els 18 anys d’edat. Només
en allò que afecti a l’edat màxima esmentada,
es compensaran els serveis prestats
anteriorment a l’Administració pública, sigui
quina sigui la seva naturalesa.
c) Posseir la titulació d’enginyeria tècnica.
d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap
limitació física o psíquica que sigui
Incompatible amb el desenvolupament de les
funcions corresponents. Els aspirants que
tinguin la condició de disminuïts hauran
d’adjuntar a la instància el certificat de l’equip
oficial de valoració de disminucions que depèn
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS) que acrediti aquesta condició
i la capacitat d’exercir les tasques pròpies de
les places de la convocatòria.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per
a l’exercici de funcions públiques ni haver
estat separat, per resolució disciplinària ferma,
del servei de cap administració pública.
f) No estar afectat per cap dels motius
d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, que es refereix al personal
al servei de les administracions públiques.

g) Estar en possessió del Nivell C de català de
la Junta Permanent del Català, o equivalent.
En cas de no disposar de les titulacions esmentades caldrà realitzar proves de coneixement de
català (nivell C)
Contingut:
BLOC I
Habilitats lingüístiques
Expressió oral (una d’aquestes dues opcions):
a) parlar en la varietat estàndard, per descriure,
explicar, argumentar, donar instruccions, queixar-se..., en situacions formals d’àmbit privat o
públic; b) llegir en veu alta textos de caràcter
formal amb la pronunciació correcta i
l’entonació adequada al text.
Expressió escrita: redactar un text de caràcter
formal en varietat estàndard adequat a les
característiques del lloc de treball (cartes al
director d’una publicació, col·laboracions
breus en publicacions locals o textos administratius –sol·licituds, currículums, cartes, certificats...).
BLOC II
Coneixements gramaticals i lèxics:
Ortografia, tant les regles generals com les
excepcions.
Morfologia i sintaxi (el substantiu / l’adjectiu
els determinants –articles, demostratius, possessius, numerals, quantitatius i indefinits -/ els
pronoms –febles i relatius-/ el verb/ l’adverbi/
els enllaços – preposicions i conjuncions/ i la
puntuació)
Lèxic (derivació i composició, sinonímia,
precisió semàntica o recursos expressius)
L’exercici serà qualificat d’APTE i NO APTE
i s’eliminaran els aspirants que no obtinguin la
qualificació d’apte. El tribunal podrà establir
una puntuació mínima per tenir dret a
l'adjudicació de la plaça.
Tercera.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds s’adreçaran a la Presidència del
CCB en un model normalitzat que facilitarà el
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Departament de Personal, i es presentaran al
Registre General de la Corporació en hores
d’oficina (8 a 15 h.) durant el termini de deu
dies naturals, a partir de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
A les instàncies els aspirants hauran de
manifestar que reuneixen les condicions
exigides a la base segona, i s'hi adjuntarà:
-Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat
-Fotocòpia de la titulació exigida
-Fotocòpia del nivell C de català o equivalent
-Acreditació dels mèrits i/o currículum vitae
Quarta.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador estarà format per:
President: el Cap dels Serveis Tècnics del
CCB
Vocals:
- el Cap d’Explotacions del CCB
- Dos tècnics experts de la pròpia Corporació,
amb titulació o especialització o igual o
superior a l’exigida per l’accés a la plaça
convocada.
Secretari: el Secretari de la Corporació.
El tribunal podrà acordar la incorporació a les
seves tasques d’assessors especialistes que, en
l’exercici de la seva especialitat tècnica,
col·laboraran amb el Tribunal.
Cinquena.- PROVES SELECTIVES
La selecció es farà mitjançant el sistema de
concurs, si bé consistirà en una entrevista
personal, la valoració dels mèrits que siguin
al·legats i justificats en les instàncies, i la
possibilitat de la realització d’un test
psicotècnic o una prova pràctica, d’acord amb
el barem que s’inclou en l’annex.
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S’estableix com a puntuació mínima per
adjudicar el lloc de treball d’aquest concurs 5
punts.
Sisena.- COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS
El tribunal classificarà els aspirants en funció
de la puntuació obtinguda i proposarà a la Sra.
Presidenta la contractació laboral temporal del
candidat amb millor puntuació.
Setena.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
PER L’ASPIRANT SELECCIONAT
L’aspirant seleccionat haurà de presentar la
documentació acreditativa dels requisits exigits
a la base segona apartats d) e) i f), així com els
originals sol·licitats en la base tercera, durant
el termini de 5 dies, a comptar de l’endemà del
dia de la publicació de la llista d'aprovats.
Vuitena.- TERMINIS
Si els dies de finalització de terminis o
d'actuació obligada recauen en festiu o en
dissabte, es passarà al següent dia hàbil.
Novena.- INTERPRETACIÓ DE LES BASES
Es faculta el tribunal qualificador per
interpretar les presents bases i resoldre els
dubtes que es puguin plantejar durant el
procediment selectiu.
Girona, 10 de juny de 2008
Manel Serra i Pardàs
Gerent
ANNEX

Cursos, diplomes, etc. relacionats amb la plaça
a cobrir i valorats en funció de la durada: (fins
a 2 punts)
Barem
Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament (menys de 30 h)
0’50 punts
Cursos amb certificat d’assistència i
aprofitament (entre 30 i 59 h)
1 punts
Cursos amb certificat d’assistència i
aprofitament (entre 60 i 249 h)
1’50 punts
Cursos amb certificat d’assistència i
aprofitament (més de 250 h)
2 punts
Estar en possessió de mestratges, llicenciatures
o postgraus, que estiguin relacionats amb la
plaça a cobrir: (fins a 3 punt)
2. FASE ENTREVISTA PERSONAL
Valoració de l’entrevista: fins a 1 punt
LLOC DE TREBALL
Centre de treball: CONSORCI DE LA COSTA
BRAVA (Serveis Tècnics)
Categoria del lloc de treball: Enginyer tècnic
Durada del contracte: Inicialment 1 any
Període de prova: 3 mes
Data prevista d’incorporació: 1-10-2008
Jornada: 35 hores/setmanals (100%)
Horari: 8 a 15 h
Salari: 2.414,25 €/mensuals
Funcions bàsiques: (a títol orientatiu i no
limitatiu):
Coordinació de la inspecció i control de les
explotacions de sanejament del CCB

1. BAREM DE MÈRITS
FASE SELECCIÓ PRÈVIA DE CURRICULUMS
Experiència en treball de la mateixa naturalesa
o similars: (fins a 3 punts)

Organismes Autònoms
Núm. 7607
XARXA LOCAL
DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
(XALOC)
Edicte de notificació per compareixença de deutes en període voluntari
Joan Burjachs i Gómez, Director en funcions de l’Àrea de Gestió i Recaptació de Tributs de XALOC,
FAIG SABER
Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar les liquidacions tributàries a les persones que a continuació es detallen,
i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en període de pagament voluntari.
De conformitat amb allò que disposen els articles 109 i 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present anunci
se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el termini que a continuació s’indiquen, per tal de
notificar-los les liquidacions que consten pendent de pagament en període voluntari.

