ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització – Selecció

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE
PROFESSOR/A DE DISSENY GRÀFIC PER A LES ESCOLES D’ART I DISSENY
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (CONV. 19/021)
Resultats pràctic – impartir classe

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0FC6544639074801AD0201FC11C5A6B8 i data d'emissió 06/05/2021 a les 11:32:45

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, es publica el nom i cognoms i s'afegeix la quarta,
cinquena, sisena i setena xifra numèrica del document nacional d'identitat, número d'identitat
estranger, passaport o document equivalent.

COGNOMS, Nom
MAGRANÉ FIGUERA, Pau
MALLÉN CIVIT, Salvador
MORENO MARTÍ, Oriol
NACENTA MERINO, Elisabet
NARRO SÁNCHEZ, Carmen Elisa
ORTIGA ACERO, Anna
PARREU ALBERICH, Ariadna
PLA CERVELLERA, Anna
POMBO CHORTO, Aitor
PONS CALVET, Carme
PRIETO BELTRAN, Marta
SALAET FERRÉ, Anna Maria
SALÀS NOGUERAS, Eva María
SEGURA CIVIT, Anna
SOLÉ SENDRÓS, Enric
SOLLA GARMENDIA, Itziar
UNIÓ MIRALLES, Gemma
ALBERT MORROS, Adam-Jacint
CASAS MURTRA, Laura
CASTELLÀ CANO, Marina
CODINA VISCARRO, Elisa
COSTAS BOSQUE, Ariadna
DE GREGORIO MAGRO, Víctor
DÍEZ RODRÍGUEZ, Elisabet
ELÍAS PAPIÓ, Eva
ESPAÑOL PUIG, Yuri
FABRA RUIZ, Adam
FRÍAS PEÑA, Helena
GISPERT GIMÉNEZ, Anna

Núm.
Identificació
***1653**
***1104**
***1232**
***2167**
***9178**
***0802**
***1496**
***2685**
***8793**
***2210**
***7214**
***2551**
***6616**
***3023**
***1911**
***2636**
***6853**
***1261**
***5918**
***1251**
***6859**
***8990**
***0565**
***0232**
***0896**
***1051**
***8599**
***1757**
***0948**

Resultats
6
No apte
No presentat
No apta
No presentada
5
No presentada
9
8
6,5
No presentada
No presentada
No apta
9,5
No presentat
9,25
No presentada
5
7
5
7
No presentada
No apte
8
No presentada
No apte
8
No apta
5,5

Les persones aspirants que han obtingut una puntuació de 5 o superior en la prova
pràctica, han de presentar els mèrits del 10 al 14 de maig de 2021, i tal com
estableixen les bases específiques de la convocatòria, han de ser referents a:
•
•
•
•

Experiència docent
Formació i perfeccionament
Titulacions acadèmiques
Coneixements de la llengua catalana

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Marta Domingo Fontova - DNI ** (SIG) el dia 06/05/2021 a les 11:30:19

A través de l’enllaç següent:

https://aplicacions.dipta.cat/rh-selection/public/tramesa/604/pin
El dia de la publicació d’aquesta resolució a la Seu electrònica i al web, les persones
aspirants aprovades rebran un SMS, on s’indicarà el pin que hauran d’utilitzar per
poder accedir al formulari d’enviament de la documentació referida als mèrits. Així
mateix, s’informarà del termini per a la presentació d’aquesta documentació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0FC6544639074801AD0201FC11C5A6B8 i data d'emissió 06/05/2021 a les 11:32:45

Si per qualsevol motiu alguna de les persones no pot fer-ho d’aquesta manera, es
podrà adreçar a les dependències de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria,
en horari de 9 a 14 hores, per presentar aquesta documentació.
També es podrà presentar a través de les Oficines de Correus. En aquest cas, a
més a més, s’haurà d’adjuntar una sol·licitud genèrica adreçada a la Diputació en
sobre obert, als efectes de poder ser datada pel personal de Correus abans de ser
tramesa.
La documentació referida als mèrits no es podrà presentar a través de la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona ni al Registre General.
La documentació rebuda digitalment no es conservarà sinó que serà destruïda un
cop sigui ferm l’acte administratiu que posa fi a aquesta convocatòria. No es podrà
demanar que aquesta documentació sigui incorporada a qualsevol altra convocatòria
diferent d’aquesta i tampoc es podrà al·legar la seva presentació a la Diputació de
Tarragona davant de tercers.
La no acreditació dels mèrits comportarà la impossibilitat de computar-los en la fase
de concurs.
REALITZACIÓ DE L’ENTREVISTA
Les persones que han superat el pràctic són convocades per a la realització de
l’entrevista, telemàticament a través de la Sala de la Diputació, el dia 18 de maig
de 2021, amb l’ordre següent:

Horari
9
9.15
9.30
9.45
10
10.15
10.30
10.45
11
11.15
11.30
11.45
12
12.15

COGNOMS, Nom
MAGRANÉ FIGUERA, Pau
ORTIGA ACERO, Anna
PLA CERVELLERA, Anna
POMBO CHORTO, Aitor
PONS CALVET, Carme
SEGURA CIVIT, Anna
SOLLA GARMENDIA, Itziar
ALBERT MORROS, Adam-Jacint
CASAS MURTRA, Laura
CASTELLÀ CANO, Marina
CODINA VISCARRO, Elisa
DÍEZ RODRÍGUEZ, Elisabet
FABRA RUIZ, Adam
GISPERT GIMÉNEZ, Anna

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Marta Domingo Fontova - DNI ** (SIG) el dia 06/05/2021 a les 11:30:19

Núm.
Identificació
***1653**
***0802**
***2685**
***8793**
***2210**
***3023**
***2636**
***1261**
***5918**
***1251**
***6859**
***0232**
***8599**
***0948**

Les persones que no han resultat aptes en aquesta prova no poden continuar el
procés selectiu en ser la prova pràctica un dels requisits de participació en aquest
procés selectiu.
Contra els resultats de les proves procedeix interposar recurs d'alçada davant la
diputada delegada de l’Àrea de Recursos Humans, en el termini d'un mes des de la
seva publicació.
Tarragona, a data de la signatura electrònica

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0FC6544639074801AD0201FC11C5A6B8 i data d'emissió 06/05/2021 a les 11:32:45

La secretària de la Comissió de valoració
Marta Domingo Fontova

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Marta Domingo Fontova - DNI ** (SIG) el dia 06/05/2021 a les 11:30:19

