DECRET
Identificació
Dep.: Serveis Interiors i béns
Assumpte: Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu
per a la provisió de les places de personal laboral interí fins a la cobertura definitiva
d’un psicòleg/a, un pedagog/a, un treballador/a social i un educador/a social, amb
formació de borsa de treball del Consell Comarcal del Tarragonès.
Fets
1. La Junta de Govern del Consell Comarcal del Tarragonès celebrada el dia 30
d’agost de 2016 va aprovar les bases del procés selectiu per a la provisió de les
places de personal laboral interí fins a la cobertura definitiva d’un psicòleg/a, un
pedagog/a, un treballador/a social i un educador/a social, amb formació de borsa
de treball del Consell Comarcal del Tarragonès.
2. Detectades les necessitats del Departament de Benestar Social del Consell
Comarcal del Tarragonès, es va procedir, per part de l’ens, a modificar la plantilla
de personal per tal de respondre a les vacants que es fan necessàries pel normal
desenvolupament de l’esmentat departament d’acord amb les ràtios de personal
del nou contracte de programa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, signat el data de 25 de juliol de 2016.
3. Per decret de presidència de data 1 de setembre de 2016 es va aprovar la
convocatòria del procediment selectiu per a provisió de les places de personal
laboral interí fins a la cobertura definitiva d’un psicòleg/a, un pedagog/a, un
treballador/a social i un educador/a social, amb formació de borsa de treball del
Consell Comarcal del Tarragonès.
4. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 170, de 6 de setembre de
2016 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 17 de setembre de 2016, va finir el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en la Borsa de treball.
7. Per decret de presidència de data 7 d’octubre de 2016 es va aprovar la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos d’aquesta convocatòria.
8. Aquest decret es va publicar al e-Tauler de la Corporació, a la web i al BOPT núm.
195 de 13 d’octubre de 2016, i indicava, entre d’altres els aspirants exclosos, les
seves causes, i els que havien de fer la prova de coneixements de llengua
catalana, nivell C1.
9. Dels aspirants que havien de de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana, nivell C1, el DNI 176-Q, el DNI 858-X i el DNI 553-L tenen la qualificació
d’apte. S’ha observat un error material i les aspirants amb els DNI 425-M i DNI
923-X no havien de fer l’examen de català doncs tenen el certificat acreditatiu;
En conseqüència, poden seguir amb el procediment.
10. Dels aspirants exclosos a la plaça de pedagogia, el DNI 749-B i el DNI 228-C, no
han aportat la titulació corresponent, en conseqüència queden exclosos
definitivament del procediment.
11. Dels aspirants exclosos a la plaça de Treballador Social, el DNI 041-B, no ha
abonat els drets d’examen o justificat l’excepció d’aquests, en conseqüència queda
exclosa definitivament del procediment. El DNI 822-A, no ha abonat els drets

d’examen o justificat l’excepció d’aquests, en conseqüència queda exclosa
definitivament del procediment. El DNI 741-B, no ha presentat la documentació
exigida a la convocatòria degudament compulsada, en conseqüència queda
exclosa definitivament del procediment.
12. Dels aspirants exclosos a la plaça de psicòleg, el DNI 314-H no ha presentat la
documentació exigida a la convocatòria degudament compulsada en
conseqüència, queda exclosa definitivament del procediment, el DNI 480-Z, no ha
abonat els drets d’examen o justificat l’excepció d’aquests i no ha presentat la
documentació exigida a la convocatòria degudament compulsada, en
conseqüència queda exclosa definitivament del procediment.
13. Dels altres aspirants, el DNI 474-W, que es presentava a la plaça de Pedagoga i el
DNI 593-V, que es presentava a la plaça de Treballadora Social, han presentat la
justificació de l’exempció dels drets d’examen.
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 definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu
per a la provisió de les places de personal laboral interí fins a la cobertura
definitiva d’un psicòleg/a, un pedagog/a, un treballador/a social i un educador/a
social, amb formació de borsa de treball del Consell Comarcal del Tarragonès.
2. Aprovar ampliar la llista d’admesos amb els aspirants següents: el DNI 474-W,
que es presentava a la plaça de Pedagoga, el DNI 593-V que es presentava a la
plaça de Treballadora Social. Així mateix es permet seguir amb el procediment a
les aspirants amb DNI 425-M i DNI 923-X.
3. Aprovar excloure definitivament els aspirants amb DNI 749-B i DNI 228-C, per no
haver aportat la titulació corresponent, el DNI 041-B, per no haver abonat els
drets d’examen o justificat l’excepció d’aquests, el DNI 822-A, per no haver
abonat els drets d’examen o justificat l’excepció d’aquests, el DNI 741-B, per no
haver presentat la documentació exigida a la convocatòria degudament
compulsada, el DNI 314-H per no haver presentat la documentació exigida a la
convocatòria degudament compulsada, i al DNI 480-Z, per no haver abonat els
drets d’examen o justificat l’excepció d’aquests i no haver presentat la
documentació exigida a la convocatòria degudament compulsada.
4. Publicar aquest decret al tauler d’anuncis i a la web de la corporació
(www.tarragones.cat).
Tarragona, 20 d’octubre de 2016
El president
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