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

ANUNCI
RESOLUCIÓ
de data 15.09.2021 per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones
admeses i excloses del procés per a la selecció d’una plaça de personal funcionari de
carrera de tècnic/a especialista sobreestant, adscrita a l’Àrea del Servei d’Assistència
al Territori – Projectes i Obres, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Conv. 19-027)

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 B4996F2B78724055B9B3DDADB5E16891 i data d'emissió 17/09/2021 a les 10:22:35

1. Entitat convocant
Diputació de Tarragona – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
2. Objecte de la convocatòria
Selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de personal funcionari de
carrera de tècnic/a especialista sobreestant, adscrita a l’Àrea del Servei d’Assistència al
Territori – Projectes i Obres, grup C, subgrup C1, inclosa en l’ampliació de l’Oferta pública
d’ocupació de l’any 2019 (BOPT de data 8 de juny de 2021).
3. Llista definitiva de persones admeses i excloses
Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius
d'exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de
l'esmentada convocatòria.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, es publicaran el nom i cognoms i s'afegirà la quarta,
cinquena, sisena i setena xifra numèrica del document nacional d'identitat, número d'identitat
estranger, passaport o document equivalent.
Admesos/es

Cognoms, nom
ALTES OLIVAN, Gabriel
BALCELLS BALCELLS, Isaac
CAZADOR VALVERDE, Maria Carmen
GATA SOLORZANO, David
GIMENO MORA, Jorge Juan
GONZALO CUEVAS, Maria Victoria
LEÓN MARTÍNEZ, Daniel

Núm.
d'identificació

Exempció
prova català

***0601**
***8928**
***3225**
***7262**
***9494**
***8269**
***2390**

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Núm.
d'identificació

Exempció
prova català

***4082**
***1139**
***1823**

SÍ
SÍ
SÍ

***6082**

SÍ

Exclosos/es

Cognoms, nom
BOSCA NAVARRO, Leonardo (2)
CARRASCO RODRÍGUEZ, Álvaro (2)
DÍAZ MARTÍNEZ, José (2)
MARGALEF GARCÍA, Núria (2)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2021 a les 10:09:11

MORA PAREJA, Eduardo (1)
MORENO HURTADO, Antonio (2)

***4505**
***3965**

SÍ
SÍ

PADRELL GARCÍA, Mònica (2)

***2772**

SÍ

(1) Per no presentar el DNI

(2) Per no acreditar la titulació exigida per participar en el procés selectiu
(3) Per no haver efectuat el pagament de drets d’examen ni haver-ne acreditat l’exempció
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B4996F2B78724055B9B3DDADB5E16891 i data d'emissió 17/09/2021 a les 10:22:35

4. Exposició de llistes
Les persones aspirants poden consultar la seva situació en aquestes llistes a la Seu
electrònica de la corporació i al web de la Diputació de Tarragona, o mitjançant el telèfon
977 29 66 79, de la unitat de Selecció de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria.
5. Data, hora i lloc de realització de les proves
Les persones declarades admeses són convocades per a la realització del primer exercici
de la convocatòria (realització d’un test) el dia 13 de desembre de 2021, a les 10 hores a
l’Auditori Diputació (Carrer de Pere Martell, 2, 43001 Tarragona).
6. Llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar l’exercici de
coneixements de llengua catalana
Determinar que cap de les persones aspirants ha de realitzar la prova de llengua catalana.
7. Llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar l’exercici de
coneixements de llengua castellana
Determinar que cap de les persones aspirants ha de realitzar la prova de llengua castellana.
8. Publicació dels anuncis successius
Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria s'han de publicar al tauler d'anuncis
de la Seu electrònica de la corporació i al web de la Diputació de Tarragona.
9. Règim de recursos
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des
de l’endemà de la publicació, davant de la Presidència de la Diputació.
Tarragona, a data de la signatura electrònica
La secretària general
Pilar Sánchez Peña
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