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

PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE
TÈCNIC/A ESPECIALISTA SOBREESTANT, ADSCRITA A L’ÀREA DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE
(Conv. 18/049)
Resultats supòsit pràctic
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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
BERTRAN LAVISIERA, Marc

Núm.
Identificació
***0149**

Resultat
12

Es convoca la persona aspirant que ha que ha superat la prova el dia 6 de juliol de 2022,
a les 8.30 hores, a la sala Emili Morera de la Diputació de Tarragona (Passeig de Sant
Antoni, 100, 43003 Tarragona) per a la realització del test psicotècnic i posterior
entrevista.
Està previst realitzar l’entrevista a les 11.15 hores a la sala de reunions de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria.
L’aspirant ha de presentar els mèrits del dia 5 al 18 de juliol de 2022, a través de l’enllaç
següent: https://aplicacions.dipta.cat/rh-selection/public/tramesa/1268/pin
Rebran un SMS, on s’indicarà el pin que s’ha 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.
Si per qualsevol motiu no poden fer-ho d’aquesta manera, es podran adreçar a les
dependències de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, en horari de 9 a 14 hores,
per presentar aquesta documentació.
També es podran 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Montserrat Babot Pascual - DNI ** (SIG) el dia 04/07/2022 a les 13:58:31

La no acreditació dels mèrits comportarà la impossibilitat de computar-los en la fase de
concurs.
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
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La secretària del Tribunal qualificador
Montserrat Babot Pascual
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