DECRET
Identificació
Dep.: Serveis interiors, Béns i Noves tecnologies. JG/dr.
Assumpte: Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés
selectiu d’una borsa de treball de terapeutes familiars.
Fets
1. La Junta de Govern, en sessió del dia 25 de juliol de 2017, va aprovar les
bases generals i específiques del procés selectiu per a la creació de les borses
de treball de personal funcionari i laboral de les disciplines de treball social,
tècnic de joventut, educació social, pedagogia, psicologia, teràpia familiar,
integració social i auxiliar tècnics.
2. Per Decret de Presidència de data 10 d’agost de 2017 es va aprovar la
convocatòria del per a la creació de les borses de treball esmentades.
3. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 161, de 21 d’agost de
2017 apareixen publicades les Bases generals i específiques per regir les
borses de treball, així mateix, també es va publicar la convocatòria de
l’esmentat procés selectiu.
4. Les Bases generals i específiques apareixen publicades a la pàgina web de la
Corporació (www.tarragones.cat).
5. El 31 d’agost de 2017, va finir el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en les Borses de treball.
6. Per decret de presidència de data 17 d’octubre de 2017 es va aprovar la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos d’aquesta convocatòria.
7. Aquest decret es va publicar al e-tauler de la Corporació, a la web i al BOPT
núm. 205 de 24 d’octubre de 2017, i indicava, entre d’altres, els aspirants
exclosos i les seves causes.
8. Dels aspirants exclosos, el DNI 637-W, no ha justificat les hores necessàries
del mestratge. L’altra aspirant amb DNI 681-K, ha presentat la
documentació justificativa d’estar en possessió del mestratge requerit.
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. 43, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu d’una bora de treball de terapeutes familiars.
2. Aprovar ampliar la llista d’admesos amb l’aspirant amb DNI 681-K.
3. Aprovar excloure definitivament l’aspirant titular del DNI 637-W per no
haver justificat les hores necessàries del mestratge.
4. Publicar aquest decret al tauler d’anuncis i a la web de la corporació
(www.tarragones.cat)

CARRER DE LES COQUES, 3 – 43003 TARRAGONA - TEL. 977 24 45 00 – FAX 977 24 45 13 – e-mail: cctarragones@altanet.org

Tarragona, a data de signatura electrònica
En dono fe
El secretari

El president

CPISR-1 C
Daniel
Cid Ricote

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Daniel Cid Ricote
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Consell Comarcal del
Tarragonès, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Presidència, title=President,
sn=Cid Ricote, givenName=Daniel,
serialNumber=39690337L,
cn=CPISR-1 C Daniel Cid Ricote
Fecha: 2017.11.06 13:09:55 +01'00'

Daniel Cid Ricote

CPISR-1 C
Josep
Gómez
Belluga

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Josep Gómez Belluga
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Consell Comarcal del
Tarragonès, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Secretaria, title=Secretari,
sn=Gómez Belluga,
givenName=Josep,
serialNumber=39858483N,
cn=CPISR-1 C Josep Gómez Belluga
Fecha: 2017.11.06 13:05:34 +01'00'

Josep Gómez Belluga

CARRER DE LES COQUES, 3 – 43003 TARRAGONA - TEL. 977 24 45 00 – FAX 977 24 45 13 – e-mail: cctarragones@altanet.org

