
ANUNCI
PROCÉS SELECTIU PER TAL DE GENERAR UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/IVA,
GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1, DEL CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL
CAMP. 

1. ADMESOS I EXCLOSOS 

DNI Nom i cognoms Estat Motiu Prova de català

***2762** CASANOVAS CODINA, MARIA Admesa SI

***0200** CAZORLA MASONI, CRISTINA Admesa No

***0545** DONE MICHEL, ELUZA
No

admesa 2

***9098** GARCIA MASIP, SUSANNA Admesa No
***8970** IGLESIAS MIR, ANNA Admesa No

***5392** MARTINEZ GARCIA, MARIA JOSEFA Admesa SI

***1843** MARTINEZ RODRÍGUEZ, JAVIER
No

admesa 1

***0177** MASIA BLACH, ROSA MARIA
No

admesa 1

1.  No aporta el document de sol·licitud que estableix l’article 5.4 de les bases.
2.  No  acredita  equivalència  mitjançant  norma  legal  o  certificació  expedida  pel  Ministeri  amb
competències en matèria d’Educació de conformitat amb la normativa vigent en la matèria. 

2. PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Els aspirants admesos que 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. 

Els aspirants admesos que no ho han acreditat hauran de fer la prova de coneixements de llengua
catalana. 

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  la Sra. Lourdes Fonoll, tècnica
de desenvolupament local de l’OAD Conca de Barberà, com a suplent

Sra. Antoni Bitrià Figuera, com a titular i el Sr. Francesc Viñas, tècnica de
desenvolupament local de l’OAD Conca de Barberà com a suplent 

 Secretari/ària:    Sra. Íngrid Torrellas Torné, com a titular i Sr. Luis Martin Montull com a
suplent



4. ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ.
Els membres de l’òrgan de selecció podran ser recusats si concorren les circumstàncies o
motius que preveu l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic en la forma que determina el mateix article.

5. DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

PROVA de coneixements de llengua catalana:
DIA:  26 de gener de 2022
HORA: 9.00 h
LLOC: Seu de Conca Activa. Carrer Daroca, 1. 43400 Montblanc. 

PROVA de coneixements 
DIA:  26 de gener de 2022
HORA: 10.00 h
LLOC: Seu de Conca Activa. Carrer Daroca, 1. 43400 Montblanc. 

L’entrevista es realitzarà el mateix dia 26 de gener, a Conca Activa, a partir de les 12 h un cop s’hagin
corregit les proves. 

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  cinc  (5)  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.

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

https://www.leaderdelcamp.cat/


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


	ANUNCI

		2023-01-18T09:05:08+0100
	Annexa
	Document electrònic


		2023-01-18T09:05:08+0100
	Annexa
	Document electrònic


		2023-01-18T09:05:08+0100
	Annexa
	Document electrònic


		2023-01-18T09:05:59+0100
	Consorci Leader de Desenvolupament Rural de Camp
	Joan Maria Sanahuja Segú - DNI 77783179P (SIG)
	Signatura document




