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

ROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE
TÈCNIC/A AUXILIAR (PLACES NÚM L303047 I L303050), ADSCRITES A L’ÀREA
DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA – OCUPACIÓ I
EMPRENEDORIA – EMPRENEDORIA, MITJANÇÁNT CONCURS OPOSICIÓ,
TORN LLIURE (CONV. 16/054)

Relació d’aprovat i proposta de contractació amb caràcter fix
Atès el nombre de places laborals objecte de la convocatòria.

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 3384AC0B4F67469B8E43B20AB1047B91 i data d'emissió 02/03/2020 a les 09:47:27

Atesa la puntuació global obtinguda per la persona aspirant en el concurs oposició.
D’acord amb el que estableix la base onzena de les Bases generals vigents, el
Tribunal qualificador ha acordat:
1. Declarar que han superat el procés selectiu les persones aspirants següents:

Cognoms, nom
COSCOLLOLA FLORES, Luís
SUÀREZ PLANA, Sandra

Número
identificació
***8643**
***2942**

TOTAL PUNTS
27,25
26,41

2. Formular proposta de contractació amb caràcter fix i amb la categoria de tècnic i
tècnica auxiliar (grup C1L de la relació de categories professionals del vigent
Conveni del personal laboral de la Diputació de Tarragona), places adscrites a l’Àrea
de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Ocupació i Emprenedoria Emprenedoria, a favor de les persones següents:

Cognoms, nom
COSCOLLOLA FLORES, Luís
SUÀREZ PLANA, Sandra

Número
identificació
***8643**
***2942**

3. Fer pública la relació esmentada i trametre-la a la presidenta de la corporació.
Contra aquest acte es pot interposar recurs d’alçada davant la presidenta de la
Diputació de Tarragona en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta resolució.
Tarragona, a data de la signatura electrònica
La secretària del Tribunal qualificador
Àngels Martínez March

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C María Ángeles Martínez March el dia 02/03/2020 a les 08:07:51

