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RESOLUCIÓ
De 22.02.2021, per la qual es declara aprovada la llista provisional de persones
admeses i excloses en la convocatòria del procés selectiu per a cobrir amb
caràcter definitiu una plaça de personal funcionari de carrera,
d’administratiu/iva, del grup professional C, subgrup C1, adscrita a l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Planificació i Organització,
mitjançant un procés de promoció interna horitzontal restringida. (Convocatòria
18/017 PIHR)

1. Entitat convocant
Diputació de Tarragona - Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
2. Objecte de la convocatòria
Selecció, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de personal funcionari de carrera,
d’administratiu/iva, adscrita a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria –
Planificació i Organització, mitjançant un procés de promoció interna horitzontal
restringida.
3. Llista provisional de persones admeses i excloses
La llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés
selectiu en aquesta convocatòria, és la següent:
Per tal de donar compliment a les exigències 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.
Admesos/es
Cognoms, nom
Sánchez Monzó, Judith

Identificació
**8097**

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies, comptats a partir de
l'endemà de la publicació en la Seu Electrònica i en la Intranet corporativa, per
presentar les reclamacions que cregui oportunes adreçades a esmenar els defectes
que s'hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses.
Igualment, les persones 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.
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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 el seu nom consta en la llista de persones admeses.
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4. Exposició de llistes
Les persones aspirants poden consultar la seva situació en aquestes llistes a través de
la Intradt Corporativa, o a la Seu electrònica, o mitjançant el telèfon 977 29 66 79, de
l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
5. Composició del tribunal qualificador
La composició del tribunal qualificador de les proves és la següent:
President/a
Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a
suplent.
Vocals
Senyora Susana Gómez Luri, com a titular; i el senyor Manel Marchena Targa, com a
suplent.
Senyora Anna Bori Roqué, com a titular, i la senyora Esther Sal Teixidó, com a
suplent.
Senyora Àngels Martínez March, com a titular, i la senyora Marta Domingo Fontova,
com a suplent.
Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular, i la senyora Gemma Bonet Torné, com
a suplent.
Secretària:
Senyora Susana Gómez Luri, com a titular, i la senyora Begoña Candomeque EchaveSustaeta, com a suplent.
Les persones membres del tribunal es poden abstenir i les aspirants poden recusarles, en el termini de deu dis, 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.
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.

6. Data, hora i lloc de realització de les proves
Les següent persona declarada admesa per estar en possessió de tots els requisits i
una vegada revisats els expedients personals corresponents, en compliment del que
estableix el punt 6 de les bases específiques, estan exemptes de realitzar les proves
de la fase oposició:
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Cognoms, nom
Sánchez Monzó, Judith

Identificació
**8097**

Aquesta aspirant d'acord amb el punt 6 de les bases han d'assistir a un curs de
formació i superar la prova de coneixements adquirits en l'esmentat curs, per la
qual cosa, es convocada:
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Primer.- Per assistir a la formació de la plataforma Moodle el proper dia 4 de
març de 2021
Segon.- Per la realització d’un test de coneixements adquirits en aquesta
formació el proper dia 5 de març de 2021.
L’aspirant rebrà en el correu corporatiu, i des de la Unitat de Provisió de l’Àrea
de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, les indicacions i /o instruccions
per a la realització de la formació i el dia, hora i lloc de realització del test de
coneixements adquirits.

7. Publicació dels anuncis successius
Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria s'han de publicar a la Intradt de
la Diputació de Tarragona i a la Seu Electrònica.
8. Règim de recursos




Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, 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 notificació, davant de la presidenta de la
Diputació.

Tarragona, a data de la signatura electrònica

La secretària general,
Pilar Sánchez Peña
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