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

RESOLUCIÓ
Per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses,
amb indicació del motiu d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar
en el procés selectiu de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball
d’enginyer/a tècnic/a industrial per a la unitat de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori de l'Àrea del Servei d’Assistència Municipal (Conv.
20/003)
1. Entitat convocant
Diputació de Tarragona – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
2. Objecte de la convocatòria
Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial
per a la unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de l'Àrea del
Servei d’Assistència Municipal (BOPT de data 6 de març de 2020).
3. Llista definitiva de persones admeses i excloses
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, és la següent:
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
MARTÍNEZ PRIÓ, Juan José
MARZO PUJALTE, Jon
PARRILLA FUMADÓ, Cristian
PLA ARASA, Oriol
PÉREZ BRINQUIS, Rubén
PÉREZ GUINDAL, Elsa
PINO ROCA, Glòria
PORTAL PORCEL, Diana
PUIG RUIZ, Josep Domingo
RIBOT NEGRIÉ, Oleguer
VIDAL CERA, Xavier
ZAMORA GÓMEZ, David
AGUILAR MUÑOZ, José Antonio
ANDREU FLORENZA, Josep Maria

Núm.
d'identificació
***0110**
***7193**
***5755**
***8300**
***1623**
***2095**
***3435**
***3542**
***7919**
***7203**
***0127**
***1957**
***2220**
***8357**

Exempció de
realitzar la prova
de llengua
catalana

Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

AVIÑO SALVADÓ, Anna
BARBERÀ MARTÍ, Xavier
CALABUIG CABERO, Jesús
CLIMENT BOSCÀ, Francisco José
DALMAU PAMPLONA, David Pablo
FRANCO PÉREZ, Víctor
FREIXES TEJEDOR, Raül
GISBERT FABRA, Ferran
GUARDIOLA CERRILLO, Jordi
GUASCH SENTÍS, Joan Carles

***9022**
***3624**
***9226**
***4996**
***2735**
***2416**
***8998**
***1550**
***2781**
***8210**

Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Núm.
d'identificació

Exempció de
realitzar
coneixements de
llengua catalana

***2922**
***9371**

No
Sí

Exclosos/es

Cognoms, Nom

VIDIELLA YAGÜE, Heribert (1)
HELLÍN ESCRIBANO, José Carlos (2)

(1) Per registrar la sol·licitud fora del termini establert en les Bases de la convocatòria.
(2) Per no acreditar correctament la titulació exigida per participar en la convocatòria.

4. Llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar l’exercici de
coneixements de llengua catalana
Determinar que les persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de
llengua catalana de la convocatòria per no haver acreditat documentalment el requisit
d’estar en possessió del nivell de català exigit (C1) són les següents:

Cognoms, Nom

MARZO PUJALTE, Jon
CLIMENT BOSCÀ, Francisco José

Núm.
d'identificació

***7193**
***4996**

5. 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 coneixements de
llengua castellana.
6. Realització de les proves
Determinar que quan es puguin realitzar les proves amb total seguretat sanitària
s’establiran noves dates mitjançant una nova resolució que es comunicarà a les persones
aspirants.
7. Ordre d’actuació de les persones aspirants
L'actuació de les persones aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament
s'ha d'iniciar amb l'aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra "J", de

conformitat amb el resultat del sorteig realitzat en el seu dia (BOP de data 6 de març de
2019).
8. Publicació dels anuncis successius
Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria s'han de publicar al tauler d'anuncis
de la corporació i a la pàgina 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 del President de la Diputació.
Tarragona, a data de la signatura electrònica
La secretària general acctal,
Maite Velayos Esplugas

