NOTIFICACIÓ
LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ
Us notifiquem que per resolució de presidència de data 27 de juliol de de 2020 s’ha
resolt el que literalment es transcriu”
“A la vista dels següents antecedents:
Document
Acord de Junta General aprovant
Convocatòria i les Bases
Anunci BOPT
Termini per presentar

la

Data
04/06/2020
22/06/2020
23/06-07/07

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció
personal per a la creació d’una borsa de la plaça següent:
Servei/Dependència

Àrea de Salubritat

Denominació del lloc

Operari àrea Salubritat

Naturalesa Personal Laboral

Borsa de personal laboral

Grup

C2

Categoria

Operari

Jornada

37,5 hores setmanals

Titulació exigible
Sistema selectiu
Núm. de vacants

Específica control de plagues
Concurs oposició
1

PRIMER.- Entitat convocant
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
SEGON.- Objecte de la convocatòria
La Junta General de en la sessió plenària de data 4 de juny de 2020, va aprovar les
bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la creació d’una
borsa de treball d’operari de l’àrea de saluritat, grup C2.
En data 22 de juny de 2020 es publica el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler físic i electrònic del Consorci.
Dins el termini establert de quinze dies naturals des de l’endemà de la publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, s’han presentat les sol·licituds de
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participació en el procés selectiu.
TERCER.- Llista provisional de persones admeses i excloses
La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius
d'exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de
l'esmentada convocatòria, és la següent:
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, es publiquen el nom i cognoms i s'afegeix
quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, número
d'identitat estranger, passaport o document equivalent.
Admesos/es
CAP
Exclosos
NÚM.
ALEATORI

CAUSA

CARCELLE ROGLAN, XAVIER

***2899**

No té la titulació exigida a
les Bases

SUBIRATS TORRES, ALBERT

***0834**

No té la titulació exigida a
les Bases

GUILLEN CASANOVA, MANEL

***7998**

No té la titulació exigida a
les Bases

ARASA RODRÍGUEZ, ERIC

***2919**

No té la titulació exigida a
les Bases

GARCIA FORNOS, ALFONS

***2365**

No té la titulació exigida a
les Bases

MIRANDA VENTURA, JOAN

***5808**

No té la titulació exigida a
les Bases

VALLDEPEREZ GARCIA, KAREN

***6339**

No té la titulació exigida a
les Bases

Les persones aspirants disposen d'un termini de cinc dies, comptats a partir de
l'endemà de la publicació en el web i al tauler d’anuncis de la corporació, per presentar
les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s'hagin
pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la
documentació que es requereix en les bases de la convocatòria.
Igualment, les persones omeses per no figurar en la llista provisional de persones
admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest mateix termini els defectes que
hagin motivat l'omissió en la llista de persones admeses i excloses.
En cas que no es presenti cap al·legació s'entendrà definitivament aprovada aquesta
llista provisional de persones admeses i excloses.
QUART.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del COPATE i a la pàgina web
http://www.copate.cat»
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COGNOMS, NOM

Es concedeix un termini de 5 dies hàbils per presentar esmenes i possibles
reclamacions. Les al·legacions es resoldran en el termini de 10 dies següents a la
finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que
s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen desestimades. Si no s'hi presenten
esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i
no caldrà tornar-la a publicar. Tots els actes que es derivin de la present convocatòria
es faran públics a través del web esmentat.
Contra la resolució d’admesos i exclosos 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
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació 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 notificació.
Amposta, 27 de juliol de 2020
Rosa M. Solé Arrufat
La secretària
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