Les esmentades bases es van publicar en el tauler d’edictes de la Corporació, en la
pàgina web del Consell i en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona número:
228, de 28 de novembre de 2018.
Atès que ha expirat el termini de presentació de sol•licituds d’admissió per a la
convocatòria de selecció per a la contractació d’un/a adminstratiu/va adscrit/a l’Àrea
Bàsica de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Priorat, i la creació d’una
borsa d’aspirants.
Ateses les bases de la convocatòria aprovades junt amb la convocatòria per acord de
Junta de Govern de 8 de novembre de 2018, i de conformitat amb l'article 78 del
Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol, i l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local, RESOLC
1r.- Designar com a membres del tribunal que ha de regir la convocatòria de selecció
per a la contractació d’un/a adminstratiu/va adscrit/a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials
Bàsics del Consell Comarcal del Priorat, i la creació d’una borsa d’aspirants per cobrir
possibles necessitats de caràcter temporal de l’Àrea de Serveis a les Persones, les
següents persones,
President

Vocals

El Sr. Francesc Brull Fornt, coordinador dels Serveis Socials, com
a titular, i la Sra. Anna Soldevila Pellejà, cap de l’Àrea Social del
Consell Comarcal del Priorat com a suplent.
- La Sra. Carmen Cuenca Medina, de la Unitat Secretaria
Intervenció Municipal de la Diputació de Tarragona, com a titular,
i el Sr. Josep Guinovart Mallafré, de la Unitat Secretaria
Intervenció Municipal de la Diputació de Tarragona, com a
suplent.
- El Sr. Francisco José Pueyo Gracia, de la Unitat Secretaria
Intervenció Municipal de la Diputació de Tarragona, com a titular,
i el Sr. Jordi Monrós Gárate, de la Unitat Secretaria Intervenció
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La Junta de Govern del Consell Comarcal del Priorat, en sessió celebrada el dia 8 de
novembre de 2018, va aprovar les bases que han de regir la convocatòria de selecció
per a la contractació d’un/a adminstratiu/va adscrit/a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials
Bàsics del Consell Comarcal del Priorat, i la creació d’una borsa d’aspirants per cobrir
possibles necessitats de caràcter temporal de l’Àrea de Serveis a les Persones.
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Resolució de Presidència aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos i la
composició del tribunal
Expedient núm.: 635/2018
Assumpte: Convocatòria de selecció per a la contractació d’un/a adminstratiu/va
adscrit/a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Priorat, i la
creació d’una borsa d’aspirants.

Secretari:

Municipal – Arxiu de la Diputació de Tarragona, com a suplent.
El Sr. Arturo González Benet, secretari del Consell Comarcal com a
titular, i la Sra. Pilar López Alañá, tècnica de Secretaria del Consell
Comarcal com a suplent.

2n.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos següent:

3 dígits finals DNI Documentació a aportar
111C
No acredita la titulació necessària
-No acredita la titulació necessària
991K
-Manca declaració responsable de no haver estat condemnat
per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual
Manca fotocòpia del permís de conduir o declaració responsable
333P
de tenir mitjà propi per desplaçar-se
Manca declaració responsable de no haver estat condemnat per
673F
delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
704L
Presentat fora de termini
124R
Presentat fora de termini
3r.- Els aspirants exclosos disposen d'un termini de deu dies hàbils, a partir de la
publicació d'aquest anunci en la pàgina web del Consell Comarcal, per formular
reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
4t.- L’aspirant que tot seguit es relaciona, no ha acreditat estar en possessió del nivell
de llengua catalana exigit a la convocatòria i haurà de superar una prova de
coneixements equivalent al certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la
Direcció General de Política Lingüística per participar en el procés selectiu.
3 dígits finals DNI
346W
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RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
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3 dígits finals DNI
502S
310S
714V
965C
787H
656C
341F
346W

RESOLUCIO PRESIDENCIA

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:

5è.- Publicar en el Taulell d'Edictes del Consell Comarcal del Priorat i en la pàgina
web del Consell Comarcal del Priorat, la llista dels aspirants admesos i exclosos i la
composició del Tribunal.
6è.- Notificar als membres del tribunal qualificador el seu nomenament.
Ho mana i signa el Sr. Jordi Sabaté Gàsquez, president del Consell Comarcal.
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