Resolució de Presidència núm. 2021/0231 del Consell Comarcal del Priorat de
10/11/2021, per la qual s'aprova la relació provisional d'aspirants admesos i
exclosos de la convocatòria per a la contractació d’un/a tècnic/a de dinamització
de producte local, en règim laboral temporal, i creació d'una borsa de treball, pel
sistema de concurs.

Per Resolució de Presidència núm.2021/0231 de data 10/11/2021, s’ha aprovat la
relació provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la
contractació d’un/a tècnic/a de dinamització de producte local, en règim laboral
temporal, pel sistema de concurs, del tenor literal següent:
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:
DNI
8556
9246

Nom i cognoms
Marc Llurba Mur
Gemma Roigé Castellví
RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
Nom i cognoms
Marta Cereceda
Martínez
Cristina Altadill
Molné

DNI
7030

Documentació a aportar
Manca documentació que acrediti el requisit “h)
Acreditar coneixement en gestió de bases de dades i
eines SIG.”

9140

Manca documentació que acrediti el requisit “h)
Acreditar coneixement en gestió de bases de dades i
eines SIG.”

El que es fa de conformitat amb el que es disposa a les bases de la convocatòria del
procés de selecció referenciat, i en l'article 78 del Reglament del Personal al Servei de les
Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, 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, mitjançant la citada Resolució, s'ha aprovat la composició del Tribunal que
ha de jutjar les corresponents proves:
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M. Pilar Pérez Pérez (1 de 1)
Secretària Interventora accidental
Data Signatura: 10/12/2021
HASH: 4e286cd1c38d081600859cdc6bccba47

ANUNCI

Membre
President
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Secretària
Suplent

Identitat
Xavier Gràcia Juanpere, president del Consell Comarcal del Priorat
Ferran Piñol Nomen, conseller titular de la Conselleria del PECT
Joan Reig Román, gerent del Consell Comarcal del Priorat
Pilar López Alañá, tècnica de Secretaria
Elisa Barceló Perpiñá, tècnica de Territori i Paisatge
Sílvia Argilés Serres, tècnica de Formació i Ocupació
Pilar Pérez Pérez, secretària accidental del Consell Comarcal del
Priorat
Anna Soldevila Pellejà, cap d’Àrea de Serveis a les Persones

L’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. Aquest contracte
está emmarcat dins la iniciativa d’intervenció coordinada PECT Pobles Vius i Actius,
operació “Dinamització agrària”.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
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La secretària accidental del Consell Comarcal del Priorat,

