
ANUNCI
PROCÉS  SELECTIU  PER  A  LA  CONSTITUCIÓ  D’UNA  BORSA  DE  TREBALL  DE  PERSONAL
LABORAL  TEMPORAL,  PER  A  LA  COBERTURA  DE  LES  NECESSITATS  DE  PERSONAL  NO
PERMANENT, EN LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE TÈCNIC/CA DE GESTIÓ DE PROJECTES
DE DESENVOLUPAMENT RURAL. 

1. ADMESOS I EXCLOSOS 

DNI Nom i cognoms Estat Motiu Prova de català

***1272** AGUADO HERAS, GERARD Exclòs 2

***6773** BENEYTO DORADO, ALBERT Admès no

***4017** BITRIÀ FIGUERA, ANTONI Admès no

***6463** CALERO LOPEZ, ANTONIO Admès no

***5791** CALVET CASAJUANA, ADRIÀ Admès no

***0301** CERECEDA MARTINEZ, MARTA Exclòs 2

***0482** MANUEL LARIOS, ORIOL Exclòs 1 i 2

***2108** MASDEU NÚÑEZ, XAVIER Admès no

***3917** MESTRES VIZCAINO, FERRAN Exclòs 1

***5458** MORENO HERNANDEZ, DANIEL Exclòs 1

***3669** SANCHEZ BLASCO, MONICA Exclòs 1

***3091** SANCHEZ ESTEBAN, ROGER Admès sí

***1849** SERRA PALLARÈS, MARIBEL Exclòs 1

***9854** TORRUELLA MARTINEZ, RAQUEL Admès no

***5078** VIDAL JUANOLA, LAIA Exclòs 1

Motiu exclusió :
1.  No acredita la competència lingüística en anglès, amb un nivell MCER B2
2.  No acredita estar en possessió d’una Diplomatura o titulació universitària 

oficial de grau o equivalent en els àmbits que s’indiquen:
- Economia, Administració d’empreses o Administració pública.
- Dret, ciències del treball o relacions laborals.
- Ciències polítiques, sociologia o geografia.
Ni  aportar  la  documentació  acreditativa  d’ésser  una  titulació  equivalent
segons el punt 3.1.f de les bases de la convocatòria. 

2. PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA
Tots els aspirants admesos han acreditat documentalment estar en possessió del
certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política
Lingüística  o  d’alguns  dels  certificats  o  títols  equivalents.  Hauran  de  portar  el
document original el dia de la prova. 

3. ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ. Composició
President/a : Sr.  Jordi  París  Gabarró  com  a  titular  i  el  Sr.  Jordi  Giné,  tècnic  de

Catalunya Empren de l’OAD Conca de Barberà com a suplent

Vocals: Sra. Anna Naudó Viladomat com a titular i el Sr. Francesc Viñas, tècnic
de desenvolupament local de l’OAD Conca de Barberà, com a suplent



Sra. Teresa Fuentes Botargues, gerenta del grup Leader de Ponent com
a titular i la Sra. Lourdes Fonoll, tècnica de desenvolupament local de
l’OAD Conca de Barberà com a suplent 

Secretari/ària:    Sra. Íngrid Torrellas Torné, com a titular

4. ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ.
Els membres de l’òrgan de selecció podran ser recusats si concorren les circumstàncies o
motius que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu comú, i  en la  forma que
determina el mateix article.

5. DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
PROVA de coneixements de llengua catalana
DIA:  6 de maig de 2022
HORA: 9.00 h
LLOC: Seu de Conca Activa. Carrer Daroca, 1. 43400 Montblanc. 

PROVA de coneixements 
DIA:  6 de maig de 2022
HORA: 10.00 h
LLOC: Seu de Conca Activa. Carrer Daroca, 1. 43400 Montblanc. 

PROVA:  Entrevista 
DIA:  6 de maig de 2022
HORA: a partir de les 12:00 h 
LLOC: Seu de Conca Activa. Carrer Daroca, 1. 43400 Montblanc

6. PUBLICITAT
Les  llistes  completes  certificades  dels  aspirants  admesos  i  exclosos  s’exposen  al  tauler
d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica del Consorci Leader de Desenvolupament
Rural del Camp (https://www.leaderdelcamp.cat).

El resultat de les proves es publicarà al tauler d’anuncis i a la seu electrònica del Consorci
(www.leaderdelcamp.cat). 

7. CONVOCATÒRIA DE LES PERSONES ASPIRANTS.
Tots  els  aspirants  admesos  es  consideren  convocats  a  les  proves,  a  la  data  i  hora
esmentades, i hauran de presentar-se amb el DNI per poder accedir a la proves.

8. ESMENES I RECLAMACIONS
Les  persones  aspirants disposen  d’un  termini  de  deu  (10)  dies  hàbils,  a  partir  de  la
publicació  al  Tauler  d'anuncis  d’aquesta  Corporació  i  a  la  pàgina  web,  per  presentar
possibles  reclamacions  adreçades  a  esmenar  els  defectes  que  pugui  contenir  la  llista
provisional  de  persones  aspirants  admeses  i  excloses,  les  quals  seran  resoltes  per  la
Presidència. Les persones que figurin com a excloses en la llista provisional que no esmenin
dins  del  termini  el  defecte  imputable  a  elles  que  hagi  motivat  la  seva  exclusió,  es
considerarà que desisteixen de la seva petició i la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre
tràmit.

En  el  cas  que  no  es  presentin  reclamacions  la  llista  provisional  d’aspirants  admesos  i
exclosos es considerarà aprovada definitivament.

https://www.leaderdelcamp.cat/


9. RÈGIM DE RECURSOS
Contra  la  relació  definitiva  d’admesos  i  exclosos,  atès  que  és  definitiva  en  la  via
administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant la Presidència
del  Consorci  Leader  de  Desenvolupament  Rural  del  Camp,  dins  del  termini  d'un  mes,
comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o directament recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, dins del termini de
dos mesos comptats a partir del dia següent al que tingui lloc la publicació. 

Valls, a la data de la signatura electrònica

El president  
Joan M. Sanahuja Segú
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