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

RESOLUCIÓ
per la qual s’aproven i es fan públiques les dates de les proves del 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 de
SAM de la Diputació de Tarragona (Conv. 20/003)
1. Entitat convocant
Diputació de Tarragona – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
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2. Objecte de la convocatòria
Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitecte/a tècnic/a per a la
unitat d’Arquitectura Municipal de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal (BOPT de data
6 de març de 2020).
3. Data, hora i lloc de realització de la prova de llengua catalana
S’estableix la data per a la realització de la prova de llengua catalana per al dia 4 de
novembre de 2020, a les 9 hores, a la sala Santiago Costa de la Diputació de Tarragona
(Passeig Sant Antoni, 100, Tarragona) i es convoca les persones següents:

Cognoms, Nom
MARZO PUJALTE, Jon
CLIMENT BOSCÀ, Francisco José

Núm.
d'identificació
***7193**
***4996**

4. Data, hora i lloc de realització de la prova pràctica
S’estableix la data per a la realització de la prova pràctica d’acord a l’ordre següent:
Dia: 12.11.2020
Hora: 9.30 h
Lloc: sala Santiago Costa del Palau de la Diputació (Passeig Sant Antoni, 100, Tarragona)

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

Exempció de
realitzar la prova de
Núm.
llengua catalana
d'identificació
***0110**
***7193**
***5755**
***8300**
***1623**
***2095**
***3435**
***3542**
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Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Dia: 12.11.2020
Hora: 9.45 h
Lloc: sala Santiago Costa del Palau de la Diputació (Passeig Sant Antoni, 100, Tarragona)
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Cognoms, Nom
PUIG RUIZ, Josep Domingo
RIBOT NEGRIÉ, Oleguer
VIDAL CERA, Xavier
ZAMORA GÓMEZ, David
AGUILAR MUÑOZ, José Antonio
ANDREU FLORENZA, Josep Maria
AVIÑO SALVADÓ, Anna
BARBERÀ MARTÍ, Xavier

Exempció de
realitzar
la prova de
Núm.
llengua catalana
d'identificació
***7919**
***7203**
***0127**
***1957**
***2220**
***8357**
***9022**
***3624**

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Dia: 12.11.2020
Hora: 10 h
Lloc: sala Santiago Costa del Palau de la Diputació (Passeig Sant Antoni, 100, Tarragona)

Cognoms, Nom
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

Exempció de
realitzar la prova de
Núm.
llengua catalana
d'identificació
***9226**
***4996**
***2735**
***2416**
***8998**
***1550**
***2781**
***8210**

Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

La prova començarà un cop hagin entrat totes les persones aspirants.
Les persones que han de realitzar la prova de llengua catalana, si no es presenten o no
aproven la prova, quedaran excloses del procés selectiu ja que el coneixement de llengua
catalana (nivell C1) és un requisit de la convocatòria.
5. Modificació de la composició de la Comissió de valoració
Es deixa sense efecte el nomenament del senyor Àlex Grau Orts com a president titular, i
el de la senyora Eugènia Díez Rodríguez com a presidenta suplent de la Comissió de
valoració.
Es nomena la senyora Eugènia Díez Rodríguez com a presidenta titular, i el senyor Enric
Capella Casas com a president suplent de la Comissió de valoració.
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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.
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.
6. 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.
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7. Règim de recursos
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat.

Tarragona, a data de la signatura electrònica
La secretària general,
Pilar Sánchez Peña
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