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 provisional de persones admeses i
excloses en el 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 (Conv. 20/003)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BA4B2BB30E23483B9E9C3919087F27EE i data d'emissió 17/07/2020 a les 10:25:54

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. Suspensió de proves selectives
Arrel de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 es van suspendre
amb caràcter general per Decret de la Presidència, de data 11 de març de 2020, els
processos selectius. La declaració d’estat d’alarma decretada pel Govern de l’Estat pel RD
463/2020, de 14 de març, i les seves successives pròrrogues ha suposat la pròrroga tàcita
de la suspensió acordada pel Decret de la Presidència.
Per Decret de la Presidència d’1 de juny de 2020, s’ha resolt mantenir la suspensió dels
processos selectius fins a l’últim quadrimestre de 2020 sempre que les circumstàncies en
permetin garantir la seguretat de les persones aspirants i la de les persones que formen
part de les comissions de valoració i dels tribunals qualificadors.
4. Llista provisional de persones admeses i excloses
La llista provisional 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 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
MARTÍNEZ PRIÓ, Juan José
MARZO PUJALTE, Jon
PARRILLA FUMADÓ, Cristian
PLA ARASA, Oriol (1)
PÉREZ BRINQUIS, Ruben (1)
PINO ROCA, Glòria

Núm.
d'identificació
***0110**
***7193**
***5755**
***8300**
***1623**
***3435**
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Exempció de
realitzar la prova
de llengua
catalana

Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
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PORTAL PORCEL, Diana
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
CALABUIG CABERO, Jesús
CLIMENT BOSCÀ, Francisco José (1)
DALMAU PAMPLONA, David Pablo
FRANCO PÉREZ, Víctor
FREIXES TEJEDOR, Raül
GISBERT FABRA, Ferran
GUARDIOLA CERRILLO, Jordi
GUASCH SENTÍS, Joan Carles

***3542**
***7919**
***7203**
***0127**
***1957**
***2220**
***8357**
***9022**
***3624**
***9226**
***4996**
***2735**
***2416**
***8998**
***1550**
***2781**
***8210**

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

(1) Admissió condicionada a la presentació de la sol·licitud normalitzada d’admissió als processos selectius de
la Diputació de Tarragona.

Exclosos/es

Cognoms, Nom

PÉREZ GUINDAL, Elsa (2)
VIDIELLA YAGÜE, Heribert (3)
HELLÍN ESCRIBANO, José Carlos (4)

Núm.
d'identificació

Exempció de
realitzar
coneixements de
llengua catalana

***2095**
***2922**
***9371**

Sí
No
Sí

(2) Per no acreditar el permís de conduir vehicles de la classe B.
(3) Per registrar la sol·licitud fora del termini establert en les Bases de la convocatòria.
(4) Per no acreditar correctament la titulació exigida per participar en la convocatòria.

Les persones aspirants disposen d'un termini de cinc dies, comptats a partir de l'endemà
de la publicació d’aquesta resolució en el web i al tauler d’anuncis de la corporació, per
presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que
s'hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar
la documentació que es requereix en les bases de la convocatòria.
Igualment, tant les persones excloses com les 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.
S'entendrà que les persones excloses que no esmenin en el termini indicat el defecte o
defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva sol·licitud.
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En cas que no es presenti cap al·legació s'entendrà definitivament aprovada aquesta llista
provisional 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 possibilitarne 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.
5. Composició de la comissió de valoració de les proves
Determinar la composició de la comissió de valoració de les proves, que és la següent:
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President/a
Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent.
Vocals
Senyor Francesc Cid Grau, com a titular; i la senyora Elena Gisbert Ejarque, com a suplent.
Senyor Josep Ma Prunera Figuerola, com a titular; i el senyor Francesc Primé Vidiella, com
a suplent.
Senyor Jordi Fabregat Sanjuan, com a titular; i el senyor Albert Compte Jornet, com a
suplent.
Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a
suplent.
Secretari/ària
Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com
a suplent.
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. Llista provisional d’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 (1)
GUARDIOLA CERRILLO, Jordi

Núm.
d'identificació

***7193**
***4996**
***2781**

(1) Admissió condicionada a la presentació de la sol·licitud normalitzada d’admissió als processos selectius de
la Diputació de Tarragona.

Les persones declarades provisionalment excloses per no haver acreditat algun del
requisits i que no han presentat el certificat de català, si en el termini d’al·legacions

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/07/2020 a les 10:18:14

esmenen documentació, i resulten admeses en la llista definitiva de persones admeses i
excloses hauran de realitzar la prova de català el dia assenyalat.
Les persones aspirants s’han de presentar amb el Document Nacional d'Identitat i un
bolígraf.
7. Llista provisional d’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.
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8. Realització de les proves
Determinar que quan es puguin realitzar les proves amb total seguretat sanitària
s’establiran les dates de realització d’aquestes proves mitjançant una nova resolució que
es comunicarà a les persones aspirants.
9. 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).
10. Publicació dels anuncis successius
Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria s'han de publicar al tauler d'anuncis
i al web de la corporació.
11. 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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