Havent-se aprovat per Resolució de Presidència núm. 2022/0001, de data 4 de gener de
2022 la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de selecció
per a la contractació de d’un/a tècnic/a de de dinamització de producte local, en règim
laboral temporal, i creació d'una borsa de treball, del tenor literal següent:
“PRIMER. Desestimar la següent al·legació presentada per Marta Cereceda Martínez
pel següent motiu: no acredita coneixement en gestió de bases de dades i eines SIG
Forma de Registre
En
Nom
NIF Documentació
Al·legació
presentació
termini?
Electrònica 13/12/21
Si
Marta
7030 Acreditació
Al·lega
Cereceda
coneixement en acreditació
Martínez
gestió de bases ACTIC
de dades i eines
SIG
SEGON. Aprovar de forma definitiva la següent relació d’aspirants admesos i exclosos de
la convocatòria referenciada:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
DNI
8556
9246

Nom i cognoms
Marc Llurba Mur
Gemma Roigé Castellví
RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

DNI
7030
9140

Nom i cognoms
Marta Cereceda Martínez
Cristina Altadill Molné

TERCER. La baremació de mèrits s'efectuarà el dia 14 de gener de 2022, a les 10.00
hores, a la seu del Consell Comarcal del Priorat (Plaça de la Quartera, 1 Falset). Acte
seguit es faran les entrevistes dels aspirants admesos, tal i com estableixen les Bases
aprovades.
QUART.

Publicar

a

la

seu

electrònica

d'aquest

Consell

Comarcal
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ANUNCI

[http://priorat.eadministracio.cat] i en el tauler d'anuncis, la llista definitiva dels
aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns, i la data en què es realitzarà la
baremació i entrevista.
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”.
El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 del Reglament
General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió
de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració
General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.
Falset, la data de la signatura electrònica
La secretària accidental del Consell Comarcal del Priorat,

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o
recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del
present anunci, davant el president d'aquest Consell Comarcal del Priorat, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Tarragona o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, en el termini de
dos mesos, a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés
per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per
silenci. Tot això sense perjudici què es pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar
més convenient al seu dret.
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