DECRET

Identificació
Dep.: Serveis interiors, béns i noves tecnologies. JG/dr
Assumpte: Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procés
selectiu d’una borsa de treball de Tècnics/ques de joventut.
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,
tècnics 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. 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. 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu per a la formació d’una borsa de treball d’empleats públics
tècnics/ques de joventut.
2. Publicar les llistes senceres a l’e-tauler 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 l’anunci de referència al BOPT per a esmenes i possibles reclamacions, així
com possibles recusacions en la composició del Tribunal Qualificador. En
cas de no presentar-se’n, s’entendrà aprovada definitivament la llista
d’admesos i exclosos en els mateixos termes de la llista provisional.
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Convocatòria 1/2017

Tècnics/ques de Joventut
Llista d’aspirants admesos provisionalment:
DNI
453-J
529-A
001-R
713-G
7435-T
637-W
868-Q
426-H
106-C
955-J
801-B
463-S
017-K
741-V
271-D
059-S
640-S
341-F
907-B
161-S
004-J
085-G
328-P
517-F
353-W
230-K
151-V
904-R
671-D
429-M
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336-Q
754-X

Llista d’aspirants exclosos provisionalment:

DNI

CAUSA

749-Y

1, 2

* Causes d’exclusió:
(1) No haver efectuat el pagament i/o l’excepció d’aquest.
(2) No haver aportat tota o alguna de la documentació requerida.

4. Fer públic que la composició del Tribunal serà la següent:
Per a la Borsa de treball d’auxiliar administratiu funcionari i laboral no
permanent
 President:
Pilar Sierra Viu
 President suplent:
Carme Galicia Badia
 Vocal primer:
Esther Dalmau Granell
 Vocal primer suplent:
Toni Martí
 Vocal segon:
Isabel Vallès Avià
 Vocal segon suplent:
Lluis Canals Pol·lina
 Vocal tercer:
Joan Lluís Àrias i Gómez
 Vocal tercer suplent:
Míriam Culleré i Pie
 Secretària:
Dolors Sánchez Aldama
 Secretari suplent:
Josep Gómez Belluga
Assistirà a les proves i a les sessions del Tribunal un representant sindical dels
funcionaris, amb veu i sense vot.
5. Els/les aspirants que s’indiquen a continuació hauran de realitzar el primer
exercici, la prova de coneixements de llengua catalana, nivell C1, que tindrà
lloc el dia 8 de novembre de 2017 a les 9 hores a la seu del Consell Comarcal
del Tarragonès, carrer de les Coques, 3 de Tarragona
DNI
453-J
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435-T
085-G
151-V

6. Que el dia, hora i lloc d’inici del segon exercici, consistent en una prova
teòrica i pràctica relacionada amb el contingut del temari, serà el següent:
Tècnics/ques de joventut :
Dia: 15 de novembre a les 9:30 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, a data de signatura electrònica
El president

En dono fe
El secretari
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