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

Concurs oposició per a la selecció d’una plaça de tècnic/a superior, adscrita a
l’Àrea de Gabinet de Presidència i Planificació – Relacions institucionals i
Protocol, torn promoció interna.
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Resultats exercici 2 – Supòsit pràctic i lectura i diàleg amb el Tribunal.
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'afegirà la quarta, cinquena, sisena i setena xifra numèrica del document
nacional d'identitat, número d'identitat estranger, passaport o document equivalent .

COGNOMS I NOM

FORTUNY CASSÀ, Araceli

Núm.
identificació

Puntuació

***5628**

15

La persona aspirant que ha superat la fase d’oposició, disposa de deu dies, per
presentar els mèrits, del dia 7 al 21 de desembre de 2021, a través de l’enllaç següent:

https://aplicacions.dipta.cat/rh-selection/public/tramesa/1289/pin

La persona aspirant que ha superat la fase d’oposició rebrà un e-mail, 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.
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.
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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
La secretària del Tribunal qualificador
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Begoña Candomeque Echave-Sustaeta
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