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Òrgan competent:

Diputada delegada de Recursos Humans

Delegació:
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DECRET

Aprovar la llista de persones admeses i excloses per la selecció del Pla
d'Ocupació Baix Ebre 2021, la composició de la Comissió de valoració i
nomenar el personal assessor.

Fets
1. En el marc de la Línia estratègica número 1 del Pla de Mandat de la
Diputació de Tarragona pel període 2020-2023, consistent en “definir i
coliderar la creació i el desenvolupament de l’ecosistema Catsud” la
Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria, vol promoure la realització de plans d’ocupació
destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades de les
comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix
Penedès.

2. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21 de
setembre de 2021, va aprovar el Pla d’Ocupació Comarcal Baix Ebre
2021 i el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal del Baix Ebre.

3. Els Criteris d’Accés als Plans d’Ocupació Comarcals 2021 van ser
aprovats a la Junta de Govern del dia 21 de setembre de 2021.

4. En data 27 de setembre de 2021 es va presentar l’oferta de treball del Pla
d’Ocupació Baix Ebre 2021 a l’Oficina de Treball de la Generalitat de
Tortosa. El número de registre d’aquesta oferta és el 09-2021-17810.
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5. En data 11 d’octubre de 2021 ha finalitzat el termini d’inscripció a l’oferta
de treball i l’Oficina de Treball de la Generalitat de Tortosa ha remès a la
Unitat d’Ocupació i Emprenedoria el llistat amb les persones candidates
de l’oferta de treball que, a priori, compleixen els requisits.

6. Per tal de seleccionar el personal que ha de participar en el pla d’
ocupació és necessari constituir una Comissió de valoració integrada per
un/a president/a, un/a secretari/ària i un mínim de 2 vocals tècnicament
idonis.

7. Es considera necessària la presència d’un/a tècnic/a del consell comarcal
per al desenvolupament del procés selectiu del Pla d’Ocupació Baix Ebre
2021.

8. Assabentat el Consell Comarcal del Baix Ebre de la necessitat de
nomenar un assessor/a per a aquest procés selectiu.

9. Es considera que per al desenvolupament del procés selectiu serà
necessària la presència de personal assessor per al desenvolupament de
les proves de català i teòriques i per l’entrevista personal.

Fonaments de dret
1. D’acord amb els Criteris d’accés als Plans d’Ocupació Comarcals 2021, les
persones aspirants al Pla d’Ocupació Baix Ebre 2021 hauran de complir els
requisits establerts en l’apartat 1 d’aquests criteris.
2. L’apartat 3 dels Criteris d’accés al Pla d’Ocupació Baix Ebre 2021 estableix
que la llista de persones admeses i excloses es resoldrà mitjançant decret, en
el qual s’establirà també la Comissió de Valoració que comptarà amb un/a
president/a, un/a secretari/ària i un mínim de dos vocals tècnicament idonis, i es
nomenarà el personal assessor. En aquesta resolució es fixarà la data, hora i
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lloc de realització de les proves. Aquesta resolució es publicarà al web de la
Diputació de Tarragona.
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3. En aplicació supletòria de l'art 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, s’
estableix que un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el
president de la corporació o autoritat en qui hagi delegat, ha de dictar resolució
en el termini màxim d'1 mes i declarar aprovada la llista de persones admeses i
excloses determinant el lloc, data i hora de començament de les proves i l'ordre
d'actuació de les persones aspirants.
4. En el mateix sentit, la base 7a de les Bases generals que han de regir els
processos selectius per a l'accés a les places vacants de la plantilla de
funcionaris i de personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, disposa que un cop finalitzat el termini de presentació
de sol·licituds el president de la corporació o diputat en qui delegui ha de dictar
resolució en el termini d'1 mes i declarar aprovada la llista provisional de
persones admeses i excloses, fixant la data, hora i lloc de començament de les
proves, la designació del tribunal qualificador i l'ordre d'actuació dels aspirants.
En l'esmentada resolució es concedirà un termini de 10 dies hàbils als efectes
d'esmenes o possibles reclamacions per tal de donar compliment a l'establert a
l'art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
No obstant això, i d'acord amb l'art. 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan raons
d'interès públic així ho aconsellin, es podrà acordar d’ofici o a petició de
persona interessada, l'aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per
la qual es reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment
ordinari, llevat els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.
En cas de no presentar-se reclamacions o esmenes a l’aprovació inicial de
persones admeses i excloses, aquesta esdevindrà definitivament aprovada,
mitjançant la corresponent diligència.
En el cas que es presentin al·legacions, serà necessari dictar una nova
resolució de persones admeses i excloses.
5. La base 8a de les Bases generals que han de regir els processos selectius
per a l'accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal
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laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms,
determina que els membres del tribunal qualificador s'han d'abstenir i els
aspirants poden recusar-los per algun dels motius previstos als arts. 23 i 24 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En conseqüència, RESOLC:
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1. Aprovar, condicionada a l’acreditació dels requisits el dia de la prova
pràctica, la llista de persones admeses i excloses per la selecció del Pla d’
Ocupació Baix Ebre 2021, amb indicació dels motius d'exclusió.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, es publiquen 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.

Admesos/es

Cognoms, Nom

Número
d'identificació

ALFEREZ CANOS, PEDRO JUAN

***7478**

AÑON VIZCARRO, JOSEP ANTONI

***2999**

BAHIMA CARLES, JOSE

***1902**

BALLESTER GALINDO, ANTONIO

***3942**

BLANCH GRIÑO, ALBERTO

***2388**

BO DURA, JOAQUIM

***2061**

BO FABRA, JUAN FRANCISCO

***3142**

BONET BONET, DAVID

***2493**

BORRÀS PONS, MANUEL

***2875**

BUSTOS RIUS, ANTONIO

***2398**

CANALDA ARBONA, JUAN MANUEL

***2836**

CARRILLO MARIN, FRANCISCO

***7701**

CASTILLO CHAVARRIA, SEGUNDINO

***1952**

CERDÁN MORENO, DANIEL

***8516**

CHAVARRIA VENTURA, ALEIX

***2842**

CODORNIU SUÑER, SERGIO VICENTE

***2258**

Transcripció del decret número 2021-0004454 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: Silvia Puerto Lleixà - DNI *** (SIG) en data: 15/10/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 15/10/2021 a les 20:07:23

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 EE007F58287240E18CCC1211F41AE8D0 i data d'emissió 18/10/2021 a les 07:45:52

CUELLA PERALTA, JAUME

***2411**

CUESTA GARCIA, ADRIAN

***2311**

DURAN NOTARIO, LUIS

***7875**

ESTUPIÑA PUJOL, DIEGO

***0289**

FERNANDEZ DE HARO, MANUEL

***5151**

FERNANDEZ PEÑARROYA, CLAUDI

***2138**

FERNANDEZ TEBAR, JUAN ANTONIO

***2057**

FORÉS RODRIGUEZ, JOSE MARIA

***2432**

GABARRI DIAZ, ALFREDO

***0289**

GARCIA FORNOS, ALFONS

***2365**

GIL GILABERT, CRISTOBAL

***2307**

GRAS BATLLE, MARINA

***2257**

LEON JUAREZ, MARCOS

***2062**

LOMBARTE CANO, ENRIQUE

***9854**

LOPEZ ALIAU, SANTIAGO

***3234**

LOPEZ NAVARRO, JESUS

***3101**

LOUKILI, AYOUB

***9861**

MARÍN CASTELLS, CARLOS

***2792**

MARTÍ MAIGÍ, CARLOS

***2295**

MARTIN CASALS, JOSE

***3652**

MASIP SABATÉ, MARIO

***7983**

MOLA MARTÍ, ROBERTO

***7510**

MULET DRAGO, CARLOS

***0370**

NEDELCU, IONUT ADRIAN

***8829**

OBIKA, CHIDI WINNIFRED

***8268**

ORDOÑEZ RODRIGUEZ, JOSE

***7789**

PALLARES TIRON, DANIEL

***2147**

PANISELLO MARTI, ENRIQUE

***2454**

PANISELLO SUBIRATS, JUAN ANTONIO

***3075**

PEÑA MONTERO, JOSE RAFAEL

***3612**

PIÑOL ESCODA, SALVADOR

***7925**

POY MARTINEZ, MARTIN

***0734**

PRADES SANCHO, LLUIS

***3617**

PRUÑONOSA SELMA, JOSE MARIA

***2004**

RAHALI, ABDERRAHMAN

***6711**

RAYA SALVADOR, ANTONIO

***8370**

RODRIGUEZ BELTRAN, JORDI

***3237**

ROYO RIBES, JAVIER

***2578**

SABATE JULIAN, LLORENÇ

***0887**

SALCEDO VERICAT, JAIME

***6151**

SALVADÓ SUBIRATS, FERNANDO

***3345**
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SOLER TORRES, ROGER

***2876**

SUBIRATS FRANCH, ALFREDO

***7780**

TOMAS BONILLA, ANGEL

***0534**

URGELLES PELLO, DIOSDADO

***2108**

VENTURA FERNANDEZ, KARIM

***2276**

VINAIXA BENAIGES, MARC

***2721**
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Exclosos/es

Cognoms, Nom

Número
d'identificació

FORÉS SANSANO, EDUARD (1)

***2314**

SUBIRATS BERNUS, JOSE MARIA (1)

***2298**

(1) Per no complir el requisit establert en el punt 1.1.3 dels Criteris d’accés als
Plans d'Ocupació Comarcals 2021 (No haver participat en un pla d’ocupació de
la Diputació de Tarragona de les convocatòries 2019 i 2020.)
2. Les persones aspirants poden consultar la seva situació en aquestes llistes a
través de l’adreça d’Internet http://www.diputaciodetarragona.cat, o mitjançant
el telèfon 977 29 66 79, de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria.
Igualment, tant les persones excloses com les omeses, per no figurar en la
llista provisional de persones admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest
mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l'omissió
simultània en la llista de persones admeses i excloses.
S'entendrà que les persones excloses que no esmenin en el termini indicat el
defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva
sol·licitud.
En cas que no es presenti cap al·legació s'entendrà definitivament aprovada
aquesta llista de persones admeses i excloses.
En qualsevol cas i per tal d'evitar errors i, en el cas que se'n produeixin, a fi de
possibilitar-ne l'esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les
persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de
persones excloses i que sí consten en la llista de persones admeses.
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3. Establir que la data de la prova de català i de la prova teòrica serà el dia 27 d’
octubre de 2021 a Baix Ebre Innova, Polígon Industrial Venta Nova (Parcel·la
0) de Camarles, d’acord amb els següents horaris:
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Dia: 27.10.2021
Hora convocatòria: 9.30 h
Hora de la prova: 10.15 h
Lloc: Baix Ebre Innova, Polígon Industrial Venta Nova (Parcel·la 0) de Camarles
Cognoms, Nom

Número
d'identificació

ALFEREZ CANOS, PEDRO JUAN

***7478**

AÑON VIZCARRO, JOSEP ANTONI

***2999**

BAHIMA CARLES, JOSE

***1902**

BALLESTER GALINDO, ANTONIO

***3942**

BLANCH GRIÑO, ALBERTO

***2388**

BO DURA, JOAQUIM

***2061**

BO FABRA, JUAN FRANCISCO

***3142**

BONET BONET, DAVID

***2493**

BORRÀS PONS, MANUEL

***2875**

BUSTOS RIUS, ANTONIO

***2398**

CANALDA ARBONA, JUAN MANUEL

***2836**

CARRILLO MARIN, FRANCISCO

***7701**

CASTILLO CHAVARRIA, SEGUNDINO

***1952**

CERDÁN MORENO, DANIEL

***8516**

CHAVARRIA VENTURA, ALEIX

***2842**

CODORNIU SUÑER, SERGIO VICENTE

***2258**

Dia: 27.10.2021
Hora convocatòria: 9.40 h
Hora de la prova: 10.15 h
Lloc: Baix Ebre Innova, Polígon Industrial Venta Nova (Parcel·la 0) de Camarles
Cognoms, Nom

Número
d'identificació

CUELLA PERALTA, JAUME

***2411**

CUESTA GARCIA, ADRIAN

***2311**

DURAN NOTARIO, LUIS

***7875**
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ESTUPIÑA PUJOL, DIEGO

***0289**

FERNANDEZ DE HARO, MANUEL

***5151**

FERNANDEZ PEÑARROYA, CLAUDI

***2138**

FERNANDEZ TEBAR, JUAN ANTONIO

***2057**

FORÉS RODRIGUEZ, JOSE MARIA

***2432**

GABARRI DIAZ, ALFREDO

***0289**

GARCIA FORNOS, ALFONS

***2365**

GIL GILABERT, CRISTOBAL

***2307**

GRAS BATLLE, MARINA

***2257**

LEON JUAREZ, MARCOS

***2062**

LOMBARTE CANO, ENRIQUE

***9854**

LOPEZ ALIAU, SANTIAGO

***3234**

LOPEZ NAVARRO, JESUS

***3101**

Dia: 27.10.2021
Hora convocatòria: 9.50 h
Hora de la prova: 10.15 h
Lloc: Baix Ebre Innova, Polígon Industrial Venta Nova (Parcel·la 0) de Camarles
Cognoms, Nom

Número
d'identificació

LOUKILI, AYOUB

***9861**

MARÍN CASTELLS, CARLOS

***2792**

MARTÍ MAIGÍ, CARLOS

***2295**

MARTIN CASALS, JOSE

***3652**

MASIP SABATÉ, MARIO

***7983**

MOLA MARTÍ, ROBERTO

***7510**

MULET DRAGO, CARLOS

***0370**

NEDELCU, IONUT ADRIAN

***8829**

OBIKA, CHIDI WINNIFRED

***8268**

ORDOÑEZ RODRIGUEZ, JOSE

***7789**

PALLARES TIRON, DANIEL

***2147**

PANISELLO MARTI, ENRIQUE

***2454**

PANISELLO SUBIRATS, JUAN ANTONIO

***3075**

PEÑA MONTERO, JOSE RAFAEL

***3612**

Dia: 27.10.2021
Hora convocatòria: 10.00 h
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Hora de la prova: 10.15 h
Lloc: Baix Ebre Innova, Polígon Industrial Venta Nova (Parcel·la 0) de Camarles
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Cognoms, Nom

Número
d'identificació

PIÑOL ESCODA, SALVADOR

***7925**

POY MARTINEZ, MARTIN

***0734**

PRADES SANCHO, LLUIS

***3617**

PRUÑONOSA SELMA, JOSE MARIA

***2004**

RAHALI, ABDERRAHMAN

***6711**

RAYA SALVADOR, ANTONIO

***8370**

RODRIGUEZ BELTRAN, JORDI

***3237**

ROYO RIBES, JAVIER

***2578**

SABATE JULIAN, LLORENÇ

***0887**

SALCEDO VERICAT, JAIME

***6151**

SALVADÓ SUBIRATS, FERNANDO

***3345**

SOLER TORRES, ROGER

***2876**

SUBIRATS FRANCH, ALFREDO

***7780**

TOMAS BONILLA, ANGEL

***0534**

URGELLES PELLO, DIOSDADO

***2108**

VENTURA FERNANDEZ, KARIM

***2276**

VINAIXA BENAIGES, MARC

***2721**

4. Aprovar la composició de la Comissió de valoració per a la selecció del Pla d’
Ocupació Baix Ebre 2021 de la Diputació de Tarragona, i que és la següent:

President/a:
Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Dolors Micola Piñol, com a
suplent.
Vocals:
Senyor Antoni López Delclòs, com a titular; i la senyora Dolors Micola Piñol,
com a suplent.
Senyora Marta Maymús Colomar com a titular; i el senyor Pere Alexandre
Rodríguez Masip, com a suplent.
Secretari/ària:
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Senyor Pere Alexandre Rodríguez Masip, com a titular; i la senyora Àngels
Martínez March, com a suplent.
Les persones membres de la Comissió de valoració es poden abstenir i les
aspirants poden recusar-les, en el termini de deu dies, quan hi concorrin les
circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic.

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 EE007F58287240E18CCC1211F41AE8D0 i data d'emissió 18/10/2021 a les 07:45:52

En el cas que per raó d'abstenció, de recusació o d'impossibilitat justificada
d'assistència alguna de les persones membres titulars no hi pugui assistir, ho
ha de comunicar a qui sigui el seu suplent per garantir-ne la presència.
5. Nomenar com assessor per al procés de selecció de personal del Pla d’
Ocupació Baix Ebre 2021, la senyora Roser Isabel Anguera Blanch, personal
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
6. Nomenar com assessor per al procés de selecció de personal del Pla d’
Ocupació Baix Ebre 2021, el senyor Simon Bes Riba, personal de Diputació de
Tarragona.
7. Comunicar-ho a tots els membres de la Comissió de valoració, a la Sra.
Roser Isabel Anguera Blanch, al Sr. Simon Bes Riba i disposar-ne la publicació
al web de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
Contra el primer punt es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el
termini màxim de 2 mesos des de l’endemà d'aquesta 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 d'aquesta publicació, davant del President de la Diputació.
La resta de punts aprovats no són susceptibles de ser recorreguts per
considerar-se actes de tràmit no qualificats.

La diputada delegada de Recursos Humans
Sílvia Puerto i Lleixà
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