ANUNCI
Per resolució de Presidència número: 2018-0044, de 22 de febrer de 2017, en relació
a la convocatòria del concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de
personal de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Priorat,
(Treballadors/es Socials, Educadors/es Socials), s’ha acordat el següent,
1r.- Designar com a membres del tribunal que ha de regir la convocatòria mitjançant
concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de personal de l’Àrea de
Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Priorat, (Treballadors/es Socials,
Educadors/es Socials), les següents persones,
President

Vocals

Secretari:

La Sra. Anna Soldevila Pellejà, Cap de l’Àrea Social del Consell
Comarcal del Priorat com a titular, i el Sr. Francesc Brull Fornt,
Coordinador dels Serveis Socials, com a suplent
- El Sr. Francesc Brull Fornt, Coordinador dels Serveis Socials
com a titular, i el Sr. Josep Maria Coll Ferré, Cap de l’Àrea de
Promoció del Consell Comarcal com a suplent.
- La Sra. Laia Besora Estivill, Treballadora Social del Consell com
a titular, i la Sra. Montserrat Amill Perelló, Educadora Social del
Consell com a suplent.
El Sr. Arturo González Benet, secretari del Consell Comarcal com a
titular, i la Sra. Pili López Alaña, Tècnica de Secretaria del Consell
Comarcal com a suplent

2n.- Aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos següent:
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:
3 dígits finals DNI
443M
619H
240X
505F
273Y
673F
345E
519N
913E
057Q
548H
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Arturo González Benet (1 de 1)
Secretari Interventor
Data Signatura: 22/02/2018
HASH: 6d081373db9c3bb0d4866e251892bb7f

Anunci llista provisional d’admesos i exclosos i la composició del tribunal Borsa
de treball Treballadors Socials, i/ Educadors Socials.
Expedient núm.: 369/2017

3 dígits finals DNI
607S
695B
373G
855Y
RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
3 dígits finals DNI Documentació a aportar
287M
Manca sol·licitud en model normalitzat
Manca fotocòpia compulsada del DNI
010V
Manca fotocòpia compulsada del carnet de conduir.
817E
Manca fotocòpia compulsada del carnet de conduir.
425N
Manca sol·licitud en model normalitzat
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.- Els aspirants que tot seguit es relacionen, no han acreditat suficientment estar en
possessió del nivell de llengua catalana exigit a la convocatòria i hauran 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
912D

6è.- Notificar als membres del tribunal qualificador el seu nomenament.

Signat: Arturo González Benet,
Secretari del Consell Comarcal del Priorat
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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.

