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DECRET

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu
per l’ampliació de la borsa de treball d’educadors/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 d’educadors/es 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 admesos i 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’incorporar 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’
educadors/es socials i havia de sortir a les llistes de treballadors/es
socials, per tant s’ha d’eliminar d’aquest llistat i incorporar-la del
procediment selectiu de treballadors/es socials.
10.
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10. 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.
11. Com a conseqüència de l’exposat, el llistat definitiu de persones admeses
i excloses és el següent:
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Persones admeses:
Nº

NIF llistat

COGNOMS, NOM

1

***344***

ADMETLLER PARRA, ANNA

2

***663***

AGUADÉ OLLER, GUILLEM

3

***030***

AHROUCH AHROUCH, HOUDA

4

***989***

ALEU HERNANDO, JUDIT

5

***856***

ARÉVALO OLIVÁN, JOSEP

6

***165***

ARNOSO COMESELLE, SANDRA

7

***628***

ARRIOLA CLÚA, MARINA

8

***076***

BAENA DE BARBERÀ, EDUARD

9

***367***

BALSELLS BLANCH, JÚLIA

10

***007***

BUSQUETS PUIG, ANNA

11

***593***

CAPELL QUERALT ANNA

12

***239***

CAPELLA MARTÍNEZ, BERTA

13

***632***

CÁRCELES LÓPEZ, ANA ISABEL

14

***202***

CASANOVA CALATAYUD, YLENIA

15

***194***

CASTELL TORROBA, SARA

16

***701***

CONTIJOCH CADENS, GEMMA

17

***263***

COPA ROCA, JESSICA

18

***616***

CREUS CASANOVAS, LAIA

19

***073***

ESTEVE SOLÉ, MONTSE

20

***697***

FLORES MARTÍNEZ, ANA MARÍA

21

***127***

FOLCH MULET, ELISABET

22

***325***

FORTUNY BENAIGES, CRISTINA

23

***359***

GARCÍA FUENZALIDA, VIVIAN

24

***768***

GARGANTÉ SOLÉ, MARIA DOLORS

25

***157***

GÓMEZ BLANCO, JUDIT

26

***275***

GRATTONI ALDERETE, EMILIA

27

***070***

JOVÉ SOLÉ, MARTA

28

***720***

LARROSA DOMÍNGUEZ, VANESSA

29

***103***

LASIERRA MORENO, ELISENDA

30

***182***

LÓPEZ RODRÍGUEZ, ÁLVARO

31

***576***

MARTÍNEZ GARCIA, JUDIT
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32

***121***

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PILAR

33

***041***

MOROTE OSUNA, VERÒNICA

34

***600***

NEWTON CARTAÑÁ, ELISA

35

***863***

NIÑA VILA, GISELA

36

***215***

PALAU CAÑELLAS, SERGI

37

***587***

PALLARÈS SERENA, MARIA

38

***017***

PARÉS SÁNCHEZ, INGRID

39

***899***

PÉREZ MUÑOZ, LAURA

40

***167***

PERIS CORTÉS, CRISTINA

41

***113***

PIÑERO VÁZQUEZ, SARA

42

***081***

PYBUS OLIVERAS, GABRIEL

43

***126***

QUINTANA CASUT, NÚRIA

44

***088***

RECASENS RAVÉS, EVA

45

***325***

RIBERA BENEIT, MÍRIAM

46

***372***

ROMEU CAÑELLAS, CLÀUDIA

47

***084***

SAINVAL-NOËL, CHRISTIAN

48

***997***

SARRASECA GIL, ROSA MARIA

49

***069***

SARROCA VÁZQUEZ, JÚLIA

50

***081***

SERRANO CAMARASA, ONA

51

***026***

SOLÉ MORGADAS, MARIA DEL MAR

52

***267***

SUBIRATS GARCIA, ELENA

53

***000***

TANCO NAVARRO, MARIA TERESA

54

***797***

TORRES CARDONA, STEFANY

55

***560***

TORRES QUEROL, NÚRIA

56

***152***

TORTAJADA MUÑOS, MARTA

57

***060***

VALLVERDÚ POBLET, MERCÈ

58

***286***

VILALTA CUADRADA, ROSINA

59

***718***

VIVES TORRUELA, GISELA

Persones excloses:
Nº

NIF llistat

COGNOMS, NOM

1

***959***

FIGUERAS RAMOS, ANTONIO

No presentar-se a l'examen de català

2

***628***

PÉREZ BARRERA, LEIDY LAURA

No presentar-se a l'examen de català

Fonaments de dret
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CAUSES EXCLUSIÓ
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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.

En conseqüència, RESOLC:
1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball d’educadors/es socials de
la corporació exposat al punt onzè d’aquest Decret .
2. Incorporar a la Sra. Anna Capell Queralt amb DNI ***593*** 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. Eliminar del llistat a la Sra. Ester Casajuana Reyes amb DNI ***971***
que 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. 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).
5. 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
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Tarragona, a data de signatura electrònica
El president
Joan Martí Pla Pla
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