ANUNCI

En relació a la convocatòria del procés selectiu de la plaça administratiu funcionari interí
(subgrup de funció C1), lloc de treball Cap d’Unitat Administrativa per a la creació en
règim d’interinatge adscrit a Secretaria, de la plantilla del Consell Comarcal del
Tarragonès, i de la formació d’una borsa de treball, es fa públic el següent:
1. Per decret de la Presidència de data 2 de desembre de 2015, s'aprovà la llista
provisional d'admesos i exclosos per a la provisió de la plaça administratiu funcionari
interí (subgrup de funció C1), lloc de treball Cap d’Unitat Administrativa per a la
creació en règim d’interinatge adscrit a Secretaria, que es transcriu a continuació:

Llista d’aspirants admesos provisionalment:

DNI
39374577A
39697206B
39702841B
39703970J
39704192M
39720957A
39726048B
39730108T
39733978Y
39735609G
39736516Z
39867154N
39890557R
39900705Y
39900745T
39905246Q
39931992J
40979622Q
47784929Z
48003633B
48136167L
52913374B
77104012P

Llista d’aspirants exclosos provisionalment:
DNI
Causes d’exclusió*
39926235Y
1
43519078L
1i4
47178818E
1
* Causes d’exclusió:
(1)
(2)
(3)
(4)

No
No
No
No

haver abonat els drets d’examen
tenir la titulació requerida pel lloc de treball
haver acreditat els coneixements de llengua catalana
haver presentat la titulació exigida a la convocatòria degudament confrontada

2. Concedir un termini de 5 dies hàbils, a partir del dia següent a l’última publicació al
tauler d’anuncis, a la web de la corporació [www.tarragones.cat] o al BOP per a
esmenes i possibles reclamacions, així com possibles recusacions en la composició del
Tribunal Qualificador.
3. Fer públic que la composició del Tribunal Qualificador, serà la següent:
Per a la Plaça administratiu
− President:
− President suplent:
− Vocal primer:
− Vocal primer suplent:
− Vocal segon:
− Vocal segon suplent:
− Secretària:
− Secretària suplent:

interí funcionari i Borsa de treball
Josep Gómez Belluga
Carme Garcia Garcia
Pilar Casanova Sánchez
Anna Guinovart Grau
Francisco Pueyo Gràcia
Dolors Sánchez Aldama
Carme Garcia Garcia
Dolors Sánchez Aldama

Assistirà a les proves i a les sessions del Tribunal un representant sindical dels
funcionaris, amb veu i sense vot.
4. 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 16 de
desembre de 2015 a les 10 hores a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès, carrer
de les Coques, 3 de Tarragona.
DNI
39867154N
39900705Y
5. Que el dia, hora i lloc d’inici del segon exercici, consistent en una prova teòrica i
pràctica relacionada amb el contingut del temari, serà el següent:
Administratiu funcionari interí:
Dia: 11 de gener de 2016 a les 9 h.
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 de les Bases generals es determina que les proves són de caràcter
eliminatori, per la qual cosa els següents exercicis 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, 2 de desembre de 2015

El secretari

Josep Gómez Belluga

