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 d’atenció al ciutadà .
Fets
1. 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.
2. Per acord de la Junta de Govern de 4 de juliol de 2018 es van aprovar les
Bases específiques que regeixen el procediment selectiu per a la formació
d’una borsa de treball d’empleats públics de tècnic d’atenció al ciutadà.
3. Per decret de presidència de data 22 d’agost de 2018 es va aprovar la
convocatòria del procediment selectiu per a la formació d’una borsa de
treball d’empleats públics de tècnic d’atenció al ciutadà.
4. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 166, de 28 d’agost de
2018 es va publicar la convocatòria de l’esmentat procés selectiu.
5. Les Bases específiques apareixen publicades a la pàgina web de la
Corporació (www.tarragones.cat).
6. El 12 de setembre de 2018, va finir el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en la Borsa de treball.
7. Per decret de presidència de data 16 de novembre de 2018 es va aprovar el
llistat d’admesos i exclosos provisional d’aquesta convocatòria
8. Aquest decret es va publicar a l’e-tauler de la Corporació, a la web i al BOPT
núm. 225. de 23 de novembre de 2018, hi indicava entre d’altres, els
aspirants exclosos i les seves causes així com el termini per presentar
esmenes i possibles reclamacions.
9. Dels aspirants exclosos amb DNI 814V, no ha presentat la documentació
requerida i queda exclosa del procediment; amb DNI 749N, no ha presentat
la documentació requerida i queda exclosa del procediment; amb DNI 961J,
no ha presentat la documentació requerida i queda exclosa del procediment;
amb DNI 973J, esmena que hi ha un error material al llistat provisional ja
que la lletra del seu DNI no és la correcta i on apareix F ha d’aparèixer J,
l’error material queda esmenat; la Sra. Morilla Pérez, Míriam, amb DNI 077Q,
ha presentat la documentació requerida i per tant pot seguir amb el
procediment; amb DNI 752H, no ha aportat o bé el document de l’atur o
satisfet la taxa corresponent, per tant queda exclòs del procediment; amb
DNI 671D, ha aportat la documentació requerida i pot seguir amb el
procediment.
10. Així mateix, es recorda que les qualificacions de l’examen de coneixements
de llengua catalana celebrat el dia 10 de desembre de 2018, es troben al web
i són vinculants per tal de seguir amb el procediment.
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.
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Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu de la borsa de treball d’atenció al ciutadà.
2. Aprovar ampliar la llista d’admesos amb DNI 077Q i amb DNI 671D.
3. Aprovar excloure definitivament els aspirants amb DNI 814V; amb DNI
749N; amb DNI 961J; amb DNI 752H.
4. La data de la prova pràctica serà el proper dia 17 de gener de 2019 a les
09:00 hores a l’aula 301 de la facultat de Ciències Jurídiques de la URV (Av.
Catalunya, 35. Tarragona).
5. Publicar aquest decret al tauler electrònic d’anuncis i a la web de la
corporació (www.tarragones.cat).
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