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DECRET

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses del
procés selectiu per a la contractació laboral temporal de dues persones
tècniques per posar en marxa, executar i fer el seguiment del pla de
reactivació socioeconòmica de la comarca del Tarragonès i la constitució
d’una borsa de treball del Consell Comarcal del Tarragonès.

Fets
1. Mitjançant Decret de Presidència de data 5 de novembre de 2020, es van
aprovar les bases específiques del procediment selectiu per a la
contractació laboral temporal de dues persones tècniques per posar en
marxa, executar i fer el seguiment del pla de reactivació socioeconòmica
de la comarca del Tarragonès i la constitució d’una borsa de treball del
Consell Comarcal del Tarragonès.
2. En data 9 de novembre es van publicat les bases i la sol·licitud per formar
part de l’esmentat procediment selectiu i es va donar un termini de 10
dies naturals a les persones interessades per efectuar la presentació de
la documentació requerida.
3. En data 19 de novembre, va finalitzar el termini de presentació d’
instàncies per prendre part en la Borsa de treball.
4. Les sol·licituds presentades han estat revisades d’acord amb les bases
aprovades.
5. S’ha reunit la comissió d’avaluació del departament de promoció
econòmica, per valorar el Pla/projecte tècnic presentat pels aspirants,
sent el resultat el que figura al llistat d’admesos i exclosos.

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.
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En conseqüència, RESOLC:
1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del
procés selectiu per a la contractació laboral temporal de dues persones
tècniques per posar en marxa, executar i fer el seguiment del pla de
reactivació socioeconòmica de la comarca del Tarragonès i la constitució
d’una borsa de treball del Consell Comarcal del Tarragonès.
2. Publicar les llistes senceres a l’e-tauler i a la web de la corporació (www.
tarragones.cat).
3. Concedir un termini de 2 dies naturals, a partir del dia següent a la
publicació al tauler d’anuncis i plana web de la corporació 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.
Convocatòria 4/2020
BT Tècnics pla reactivació econòmica
Llista d’aspirants admesos provisionalment:
Nº

DNI

COGNOMS, NOMS

1

***291***

López Artigas, Maria

2

***379***

Garcia de Olalla Gutiérrez, Arturo

3

***140***

Altadill Molné, Cristina

4

***858***

Josa Méndez, Jaume

5

***105***

Vendrell Vendrell, Joan

6

***736***

Crusat Martorell, Julia

7

***007***

Gutiérrez Calvo, Marta

8

***958***

Álvarez Mateo, Zoraida Eralia
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Llista d’aspirants exclosos:
Nº

DNI

COGNOMS, NOMS

Motiu

1

***521***

Gramunt Pujol, Artal

2

2

***093***

Navarro Sola, Berta

2

3

***076***

Brotons Neto, Gonçal

2

4

***089***

Morcillo Botijo, Nuria Maria

2

5

***894***

Rimbau Rubert, Marta

4

6

***230***

Laboria Llop, Yvonne

4

7

***863***

Duran Ruiz, Beatriz

4

Motiu de l’exclusió:
1.
2.
3.
4.

Presentació de la sol·licitud fora de termini.
Manca presentació projecte tècnic
Manca presentació altre documentació
No superar avaluació Base 5.2.2 “Pla/projecte tècnic”

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

Per a la borsa de treball Tècnics pla reactivació econòmica
President: Àlex Llorens Llurba
President suplent: Xavier Torrell Camps
Vocal primer: Beatriz Berganza Tomé
Vocal primer suplent: Esther Dalmau Granell
Vocal segon: Jordi Granell March
Vocal segon suplent: Tomás Guinart Camps
Secretari/a: Secretari de la corporació o empleat en qui delegui.

Assistirà a les proves i a les sessions del Tribunal un representant sindical
dels funcionaris, amb veu i sense vot.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Martí Pla Pla - DNI ** (SIG) el dia 11/12/2020 a les 11:26:16

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 4DB8C1BC8F9C4D26B0432496B7E00726 i data d'emissió 11/12/2020 a les 11:44:45

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

El president
Joan Martí Pla Pla
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