Anunci d’aprovació del llistat provisional de persones aspirants admeses i
excloses i composició del tribunal qualificador
Per Resolució de Presidència núm. 2020/59, de 3 de març, s’ha aprovat la relació
provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria per a la
contractació, en règim de personal laboral, d’una plaça d’Educador/a Social, vacant en
la plantilla d’aquest Consell Comarcal.

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

DNI
***9075**
***1423**
***8730**
***5473**
***4695**
***9310**

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

DNI
***9994**
***1109**
***3386**
***9124**
***8225**

MOTIU
No aporta el doc. de colꞏlegiació. No
aporta certificat d’antecedents penals
per delictes contra la llibertat i
indemnitat sexual. Base 4 i Base 6
No satisfà taxa d’examen. Base 4 i
Base 6.1
No aporta el doc. de colꞏlegiació.
Base 4 i Base 6
No aporta el doc. de colꞏlegiació.
Base 4 i Base 6
No aporta el doc. de colꞏlegiació.
Base 4 i Base 6

El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en article 78 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les
Entitats Locals, a l'efecte de que durant el termini de deu dies hàbils els aspirants
exclosos puguin esmenar les faltes o acompanyar els documents preceptius que hagin
motivat la seva no admissió.
Així mateix, en la mateixa Resolució, s'ha aprovat la composició del Tribunal
qualificador:
Presidenta:
Titular: Tere Garsaball Navés, Coordinadora de l’Àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal de les Garrigues.
Suplent: Irene Curcó Jovells, Treballadora social del Consell Comarcal de les
Garrigues.
Vocals:
Titular: Neus Vallés Valero, Educadora social del Consell Comarcal de les Garrigues.
Suplent: Gemma Arqués Bardají, Educadora social del Consell Comarcal de les
Garrigues.
Titular: Jordi Baiget Piqúe, designat pel Consell Comarcal de l’Urgell.
Suplent: Teresa Ortet Ballesteros, designada pel Consell Comarcal de l’Urgell.
Titular: Teresa Alsina Escudé, designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent: Carles Alsinet Mora, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Titular: Rosa Maria Olivart Guiu, promotora laboral del Consell Comarcal de les
Garrigues, qui també farà les funcions de secretària del tribunal.
Suplent: Maite Melero Gasol, Treballadora social del Consell Comarcal de les
Garrigues, qui també farà les funcions de secretària del tribunal.

Tota aquesta informació estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d'aquest Consell Comarcal.
Contra la resolució de persones admeses i excloses, que és un acte de tràmit no hi
caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva publicació.
El president
Firmado
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