DECRET

Identificació
Dep.: Serveis Interiors i béns
Assumpte: Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu
per a la provisió d’una plaça de Treballador/a social funcionari/ària interí/ina
Fets
1. La Junta de Govern de 25 de setembre de 2014 va aprovar la urgència d’aquest
procediment i aprovar les Bases específiques per regir la provisió, amb caràcter
interí, d’una plaça de Treballadora social de l’EBASP de la Corporació, de la
Plantilla de personal funcionari. Així mateix va aprovar, simultàniament, la
convocatòria del procediment selectiu de l’esmentada plaça, amb caràcter
urgent.
2. Al Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm. 94, de 22 d’abril de 2008
apareixen publicades les Bases Generals per regir la provisió dels llocs de treball
del personal laboral i funcionari del Consell Comarcal del Tarragonès.
3. Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6722, de 7 d’octubre de
2014 i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 230, de 7 d’octubre
de 2014 va ser publicada la convocatòria, fent esment que les Bases específiques
per regir la convocatòria de Treballador/a social, abans esmentada, es poden
consultar a la web de la Corporació.
4. El dia 17 d’octubre de 2014, va finir el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en la convocatòria per cobrir l’esmentat lloc de treball.
5. Les sol·licituds presentades han estat revisades d’acord amb les bases
aprovades.
Fonaments de dret
1. Art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals.
2. Art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es per a la
provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de Treballador/a social de l’EBASP de
la Plantilla de personal funcionari de la Corporació.
2. Publicar les llistes senceres al tauler d’anuncis i a la web de la corporació
(www.tarragones.cat).
3. Concedir un termini de 5 dies hàbils, a partir de l’endemà de l’última publicació
al tauler d’anuncis, a la web de la Corporació o al DOGC per a esmenes i
possibles reclamacions, així com possibles recusacions en la composició del
Tribunal Qualificador.
Convocatòria 02/2014
TREBALLADOR/A SOCIAL
Llista d’aspirants admesos provisionalment:

13135821S
39364426H
39689273J
39692431C
39707074N
39708635D
39709962W
39713945Y
39724222W
39733187C
39734688A
39735988S
39863306M
39905281M
39906389D
39909198N
39917718E
39918911L
39924059S
39953644E
43172318F
45489539R
45541563E
46363279V
47625245L
47631407V
47694209Y
47758248J
47758606A
47759161Y
47760721W
47766017P
47766284E
47770882C
47771670A
47772225Y
47773104B
47773593V
47820197T
47823057P
48000802D
48001061S
48002070N

48002354C
48002918D
48008067Y
73092176Q
77833052V
78087901A
No hi ha aspirants exclosos.

4. Fer públic que la composició del Tribunal serà la següent:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

President:
President suplent:
Vocal primer:
Vocal primer suplent:
Vocal segon:
Vocal segon suplent:
Vocal tercer:
Vocal tercer suplent:
Vocal quart:
Vocal quart suplent:
Vocal cinquè:
Vocal cinquè suplent:
Secretària:
Secretària suplent:

Pilar Sierra Viu
Sílvia Membrado Rodríguez
M. Pilar Molero Espinosa
Montserrat Rodríguez Borrega
Gemma Cinta Brull Lleixà
Isabel Carrasco Panadès
Carme Galícia Badia
Olga Roca Palau
Isabel Vallès Avià
Araceli Alba Pérez
Carme Fort Cònsul
Ana Ilundain Martin
Teresa Fargas Arbonès
Carme Garcia Garcia

5. Els/les aspirants que s’indiquen a continuació hauran de realitzar el primer
exercici, la prova de coneixements de llengua catalana, nivell C, que tindrà lloc el
dia 7 de novembre de 2014 a les 10 hores a la seu del Consell Comarcal del
Tarragonès, carrer de les Coques, 3 de Tarragona.
DNI
45541563E
46363279V
73092176Q
47771670A
6. Que el dia, hora i lloc d’inici del segon exercici, consistent en respondre per
escrit un qüestionari relacionat amb el contingut del temari, serà el següent:
Treballador/a social:
Dia: 10 de novembre de 2014 a les 9 hores
Lloc: Consell Comarcal del Tarragonès. Carrer de les Coques, 3, Tarragona
Ordre d’actuació dels aspirants: els que el primer cognom comenci per la lletra A.

A la base 7.a de les Bases generals es determina que les proves són de caràcter
eliminatori, per la qual cosa les següents proves es concretaran i s’anunciaran al
tauler d’anuncis i a la web de la Corporació (www.tarragones.cat).
Els aspirants hauran d'anar proveïts de l’original del DNI, passaport o permís de
conduir.
Tarragona, 20 d’octubre de 2014

El president

En dono fe
El secretari

Frederic Adan Domènech

Josep Gómez Belluga

