
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 de Treballadors/es socials 
 
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 van aprovar les 
Bases específiques que regeixen el procediment selectiu per a la creació 
d’una Borsa de treball de Treballadors/es socials. 

3. Per decret de presidència de data 5 d’octubre de 2015 es va aprovar la 
convocatòria del procediment selectiu de la Borsa de Treballadors/es 
socials, així com la urgència del procediment. 

4. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 237, de 14 d’octubre 
de 2015 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 dia 26 d’octubre de 2015, va finir el termini de presentació d’instàncies 
per prendre part en la Borsa de treball. 

7. 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 de Treballadors/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 02/2015 

TREBALLADOR/A SOCIAL 
 



Llista d’aspirants admesos provisionalment: 

DNI 
07260554Y 

20483284J 

38128488P 

39689273J 

39698187A 

39707298Y 

39709045M 

39724222W 

39729484C 

39731082P 

39733748Y 

39738756T 

39877015Y 

39882076F 

39895345M 

39911712L 

39916471V 

39916913E 

39917287M 

39918696B 

39919886M 

39924059S 

39931664F 

39937487B 

40363440G 

45489539R 

47625245L 

47630988N 

47631405S 

47682770K 

47758606A 

47760721W 

47761578P 

47765874A 

47770882C 

47771670A 

47773104B 

47774125C 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Llista d’aspirants exclosos provisionalment: 

 

DNI Causes d’exclusió* 

39679663V 5 

 
* Causes d’exclusió: 
 
(1) No haver abonat els drets d’examen 
(2) No tenir la titulació requerida pel lloc de treball 
(3) No haver acreditat els coneixements de llengua catalana  
(4) No haver presentat la titulació exigida a la convocatòria degudament confrontada 
(5) No tenir permís de conduir B-1 

 
 

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

Per a la Borsa de treball de Treballadors/es socials:  
 

− President:   Pilar Sierra Viu 

− President suplent:  Rosa Sacristan València 

− Vocal primer:  Carme Galícia Badia 

− Vocal primer suplent: Araceli Alba Pérez 

− Vocal segon:  Isabel Vallès Avià 

− Vocal segon suplent: Lluís Canals Pol·lina 

− Vocal tercer:  Carme Fort Cònsul 

− Vocal tercer suplent: Ana Ilundain Martin 

− Secretària:   Teresa Fargas Arbonès 

− Secretària suplent:  Carme Garcia Garcia 
 
 

47774854J 

47823057P 

47829973R 

48000802D 

48001031P 

48001061S 

48002068X 

48002070N 

48008067Y 

48015162V 

72970566F 

77630456M 

77788974F 

77835929L 

78095781V 



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 20 de novembre de 2015 a les 10 hores a la seu 
del Consell Comarcal del Tarragonès, carrer de les Coques, 3 de 
Tarragona.  

 

DNI 

47682770K 

48001031P 

39729484C 

78095781V 

 
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: 26 de novembre 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, 28 d’octubre de 2015 
 
 En dono fe  
El president El secretari 
 
 
 
 
 
 
Pere Virgili Domínguez Josep Gómez Belluga 
 


