Expedient:

8103630008-2020-0000107

Òrgan competent:

Presidència

DECRET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Tarragonès. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4EC83E9153D347F28C2B6B57BFA57B21 i data d'emissió 21/02/2020 a les 14:11:06

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu
per l’ampliació de la 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 decret de presidència de data 31 d’octubre de 2019 es va aprovar la
convocatòria del procediment selectiu per a l’ampliació de la borsa de
treball de treballadors socials.
3. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 14 de novembre de
2019 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 24 de novembre de 2019, va finir el termini de presentació d’instàncies
per prendre part en l’ampliació de la borsa de treball.
6. Per decret de presidència de data 11 de febrer de 2020 es va aprovar el
llistat d’admesos i exclosos provisional d’aquesta convocatòria.
7. Aquest decret es va publicar a l’e-tauler de la Corporació, a la web i al
BOPT de data 13 de febrer de 2020, hi indicava entre d’altres, els
aspirants exclosos i les seves causes així com el termini per presentar
esmenes i possibles reclamacions.
8. La Sra. Anna Capell Queralt amb DNI ***593*** per error material, sortia
acceptada al llistat d’admesos i exclosos provisional de les llistes de
treballadors/es socials i havia de sortir a les llistes d’educadors/es socials,
per tant s’ha d’eliminar d’aquest llistat i incorporar-la al procediment
selectiu d’educadors/es socials.
9. La Sra. Ester Casajuana Reyes amb DNI ***971*** per error material,
sortia acceptada al llistat d’admesos i exclosos provisional de les llistes d’
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educadors/es socials i havia de sortir a les llistes de treballadors/es
socials, per tant s’ha d’incorporar a aquest llistat i eliminar-la del
procediment selectiu d’educadors/es socials.
La Sra. Nuria Cortés Ruiz amb DNI ***045***, ha presentat la
documentació requerida i per tant pot seguir amb el procediment.
La Sra. Cristina Rius Aguza amb DNI ***055***, ha presentat la
documentació requerida i per tant pot seguir amb el procediment.
La Sra. Maria Victòria Salvadó Copons amb DNI ***874***, no ha
presentat la documentació i per tant queda exclosa definitivament del
procediment.
Així mateix, es recorda que les qualificacions de l’examen de
coneixements de llengua catalana celebrat el dia 19 de febrer de 2020, es
troben al web i són vinculants per tal de seguir amb el procediment.
Com a conseqüència de l’exposat, el llistat definitiu de persones admeses
i excloses és el següent:

Persones admeses:
Nº

NIF llistat

COGNOMS, NOM

1

***895***

BALLESTEROS OCHOA, GABRIELA

2

***572***

BERTOMEU SANCHO, PAULA

3

***160***

CABALLÉ CAPDEVILA, BEATRIZ

4

***608***

CALVET RODRIGUEZ, LAIA

5

***099***

CAPARRÓS BONET, LAIA

6

***971***

CASAJUANA REYES, ESTER

7

***800***

CESPEDES PEREZ, LOWIS KATHERIN

8

***045***

CORTÉS RUIZ, NURIA

9

***077***

CURTO GALINDO, INGRID VICTORIA

10

***112***

ELOYAN, ARMINE

11

***163***

FRONTIÑAN GARCIA, MARTA

12

***892***

GALERA DENGRA, FRANCISCA

13

***220***

GARRIDO VILLATOROS, ANNA

14

***162***

GERMA PUJOL, THAIS

15

***579***

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, OLGA

16

***783***

GONZÁLEZ GARRIGÓS, SANDRA ÀNGELS

17

***731***

GONZÁLEZ PORTA, NÚRIA

18

***615***

GONZALEZ RODRÍGUEZ, SANDRA

19

***386***

LEÓN GONZÁLEZ, NURIA

20

***350***

MASSAGUÉ VIDAL, ANDREA

21

***114***

MIRANDA DE CID, MARIA
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22

***156***

MODINOS MARTINEZ, MERITXELL

23

***842***

MONFERRER GONZALEZ, MARTA

24

***152***

MOYA NUÑEZ, LAURA

25

***331***

MOYA RIBALTA, MARIA LAURA

26

***238***

MUNUERA MONTOSA, ANNA

27

***292***

ORTONEDA SAVALL, MERITXELL

28

***070***

PARRA VALLVERDÚ, MARINA

29

***452***

PEREZ CIPRIAN, AFRICA

30

***123***

PONS ROMEU, RUTH

31

***690***

PRADES HURTADO, MIREIA

32

***264***

RAMÍREZ COTS, CRISTINA

33

***825***

REQUENA PUERTAS, MYRIAM

34

***055***

RIUS AGUZA, CRISTINA

35

***371***

ROIG POLONIO, ZOE

36

***803***

ROMAN CARDENAS, KELLY VANESSA

37

***106***

ROMEU MONTANÉ, JUDITH

38

***198***

ROSELLÓ FOGUET, ESTER

39

***384***

SABATÉ ROMERO, MARIA JOSÉ

40

***093***

SANCHEZ ESTEVEZ, SANDRA

41

***141***

TORRES LÁZARO, MIRIAM

Persones excloses:
Nº

NIF llistat

COGNOMS, NOM

Causa exclusió

1

***146***

ALZATE GONZÁLEZ, ALBA RUTH

No superar la prova de català

2

***196***

MARTÍN CAÑELLAS, ANNA

No superar la prova de català

3

***579***

ROVIRA IGLESIAS, ELISABET

No presentar-se a l’examen de
català

4

***874***

SALVADÓ COPONS, MARIA VICTÒRIA

No presentar la documentació
compulsada.

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.
3. Art. 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
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En conseqüència, RESOLC:
1. Aprovar la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses
del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball de treballadors
/es socials de la corporació exposat al punt catorzè d’aquest Decret .
2. Eliminar del llistat a la Sra. Anna Capell Queralt amb DNI ***593*** ja que
per error material sortia acceptada al llistat d’admesos i exclosos
provisional de les llistes de treballadors/es socials i havia de sortir a les
llistes d’educadors/es socials.
3. Incorporar al llistat a la Sra. Ester Casajuana Reyes amb DNI ***971*** ja
per error material, sortia acceptada al llistat d’admesos i exclosos
provisional de les llistes d’educadors/es socials i havia de sortir a les
llistes de treballadors/es socials.
4. Acceptar a la Sra. Nuria Cortés Ruiz amb DNI ***045***, ja que ha
presentat la documentació requerida.
5. Acceptar a la Sra. Cristina Rius Aguza amb DNI ***055***, ja que ha
presentat la documentació requerida.
6. Excloure definitivament a la Sra. Maria Victòria Salvadó Copons amb DNI
***874***, per no presentar la documentació requerida.
7. La data de la prova pràctica serà el proper dia 25 de febrer a les 12:00 a
les aules 501 i 502 de la facultat de Ciències Jurídiques de la URV (Av.
Catalunya, 35. Tarragona).
8. Publicar aquest decret al tauler electrònic d’anuncis i a la web de la
corporació (www.tarragones.cat).

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

Tarragona, a data de signatura electrònica
El president
Joan Martí Pla Pla
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