Assumpte: Decret admesos i exclosos, fixació inici procés selectiu i designació membres
tribunal qualificador selecció mitjançant oposició per a la creació d’una borsa de treball per
cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per la categoria de
Treballadors/es Socials per a l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat,
grup A2.
DECRET PRESIDÈNCIA núm.554/18
Agustí Comas Guitó, president del Consell Comarcal del Bages.
Atès que s’ha convocat la convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició per a la
creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter
temporal i/o vacants per la categoria de Treballadors/es Socials per a l’Àrea de Serveis
Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat, grup A2, mitjançant anunci publicat al BOPB –
núm. 2018040919 (13/11/2018).
Atès que el termini de presentació de solꞏlicituds de participació ha finalitzat el dia 28 de
novembre de 2018, d’acord amb el que estableix la base 4.
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós de la Llei de
l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del Reglament Orgànic
Comarcal vigent.
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la relació d’admesos/es i exclosos/es de la selecció mitjançant oposició per
a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter
temporal i/o vacants per la categoria de Treballadors/es Socials per a l’Àrea de Serveis
Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat, grup A2, mitjançant anunci publicat al BOPB –
núm. 2018040919 (13/11/2018):
Relació d’aspirants admesos/es:
REG. D’ENTRADA
10800
10799
10822
11064
10746
10803
11341
10757
11108
11113
11022
11083
10972

DNI/NIE
***645-D
***723-H
***009-J
***728-C
***206-E
***435-A
***081-T
***490-G
***502-B
***493-W
***070-Z
***781-N
***084-Q
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11109
10914
11097
10762
10858
11102
10908
11026
11132
11127

***404-Z
***521-H
***164-X
***559-G
***865-A
***717-M
***997-Y
***136-H
***688-Q
***154-P

SEGON.- D’acord amb la base tercera es convoca al/la següent aspirant a la realització de la
prova de coneixements de català del nivell C, a les 12:30 hores del dia 17 desembre de
2018, a la seu del Consell Comarcal del Bages:
REG. ENTRADA
11097

DNI/NIE
***164-X

TERCER.- Designar els membres del Tribunal Qualificador de la selecció mitjançant oposició
per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de
caràcter temporal i/o per la categoria de Treballadors/es Socials per a l’Àrea de Serveis
Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat, grup A2, mitjançant anunci publicat al BOPB –
núm. 2018040919 (13/11/2018):
President/a:
Titular: Sra. Maria Llum Bruno i Garcia, Secretària del Consell Comarcal del Bages.
Suplent: Sr. Francesc Xavier Montes Azagra, Pedagog del Servei d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència dels Serveis Socials d’Atenció Especialitzada i Ciutadania del Consell
Comarcal del Bages.
Vocals:
Titular: Sra. Verònica González Ramírez, treballadora social de l’Ajuntament de Súria.
Suplent: Sra. Alícia Benito Conde, Educadora Social Serveis Socials Bàsics, Dones i
Polítiques d'Igualtat.
Titular: Sra. Florinda Mérida i Barrero, tècnica de grau mitjà – treballadora social, Cap dels
Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat.
Suplent: Sra. Montserrat Reina i Martínez, Treballadora Social dels Serveis Socials Bàsics,
Dones i Polítiques d'Igualtat.

Secretària:
Titular: Sra. Isabel Alarcón i Casòliva, tècnica de gestió de personal de l’Àrea de
Presidència – Serveis Generals del Consell Comarcal del Bages.
Suplent: Sra. M. Dolors Simon Torra, auxiliar administrativa de l’Àrea de Presidència –
Serveis Generals del Consell Comarcal del Bages.
QUART.- Establir el dia de constitució del Tribunal Qualificador i d’inici de l’oposició lliure:
Dia: 17 de desembre de 2018
12:00h - Constitució del tribunal qualificador
12:30h - Prova nivell C català.
Dia: 18 de desembre de 2018
8:30h - Prova temari administratiu.
11:00h - Prova teòrica i pràctica – Temari específic.
(La data de la següent prova serà fixada pel Tribunal i es realitzarà el mateix dia o
l’endemà, prèvia convocatòria).
Lloc: Seu del Consell Comarcal del Bages
CINQUÈ.- Comunicar als aspirants que no hagin aportat amb la solꞏlicitud els documents
acreditatius alꞏlegats (Base 5 – Admissió aspirants), que poden aportar-los en el termini de
subsanació de la solꞏlicitud de 5 dies (Base 5) a comptar des de la publicació d’aquest decret
al taulell d’edictes de la corporació i a la pàgina web del Consell Comarcal.
A Manresa, el dia quatre de desembre de dos mil divuit.
El president

El president,
Agustí Comas Guitó

Davant meu
La secretària
Agustí Comas
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