DECRET

Identificació
Dep.: Serveis Interiors i béns
Assumpte: Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu
per a la creació d’una Borsa de treball d’Educadors/es
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 27 de gener de 2015 es va aprovar la
convocatòria i les Bases específiques que regeixen el procediment selectiu per a la
creació d’una Borsa de treball d’Educadors/es socials, així com la urgència
d’aquest procediment.
3. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 28, de 4 de febrer de 2015 es
va publicar la convocatòria de l’esmentat procés selectiu.
4. Les Bases específiques apareixen publicades a la pàgina web de la Corporació
(www.tarragones.cat).
5. El dia 16 de febrer de 2015, va finir el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en la Borsa de treball.
6. 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 del procés
selectiu per a la creació d’una Borsa de treball d’Educadors/es socials.
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 del dia següent a l’última publicació
al tauler d’anuncis, a la web de la corporació [www.tarragones.cat] i al BOP per a
esmenes i possibles reclamacions, així com possibles recusacions en la composició
del Tribunal Qualificador.
Convocatòria 01/2015
EDUCADOR/A SOCIAL
Llista d’aspirants admesos provisionalment:
DNI
39713973B
39716271D
39722257S

39722567A
39726246W
39726990X
39734813J
39738980V
39893982E
39899738M
39905240X
39905543Z
39912120J
39915938J
39917145R
39917514W
39923901H
46655664A
46768010V
47629338H
47637147F
47675619T
47758706B
47758745G
47759106C
47759301P
47764126A
47765623M
47768375C
47768647Q
47769023R
47770387P
47772167V
47822004J
47840109V
47842382J
48000802D
48001080B
48002811V
48006257J
48012856B
48015334M
52600665X
77835920X
No hi ha aspirants exclosos.

4. Fer públic que la composició del Tribunal serà la següent:
Per a la Borsa de treball d’Educadors/es socials:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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

Pilar Sierra Viu
Rosa Sacristan València
Isabel Vallès Avià
Lluís Canals Pol·lina
Carme Galícia Badia
Araceli Alba Pérez
Carme Fort Cònsul
Ana Ilundain Martin
Teresa Fargas Arbonès
Carme Garcia Garcia

5. Tots els aspirants han acreditat els coneixements de llengua catalana exigits
en la convocatòria, per la qual cosa no es durà a terme el primer exercici de la
fase d’oposició.
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:
Educador/a social:
Dia: 18 de març de 2015 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, 19 de febrer de 2015

El president

En dono fe
El secretari

Frederic Adan Domènech

Josep Gómez Belluga

