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

RESOLUCIÓ
De la diputada delegada de Recursos Humans de data 6 d’abril de 2022, 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 de tècnic/a auxiliar
informàtic per a la Unitat de Sistemes de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (Conv. 22-001)
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 constitució d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar informàtic per
a la Unitat de Sistemes de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(BOPT de data 10 de gener de 2022).
3. Llista provisional de persones admeses i excloses
Aprovar 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.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, es publicarà 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

ANDREU CASCANTE, Joshua
BESA SERRA, Llorens
CAMBRODI ARRUFAT, Francesc
CASTEJON MARTÍNEZ, Miguel Angel
CIURANA SIMÓ, Emilio Roger
DE LA CRUZ DELGADO, David
GARCÍA HERRERA, Raúl
GARRIGÓS DALMAU, Josep Maria
GARRIGÓS DALMAU, Maria Mercè
GAVILÁN BARRIONUEVO, Marc
GUIJARRO RUIZ, Aitor
LÓPEZ GARCÍA, Isaac Francisco
MAJORAL BALASCH, Jordi
PENA CIRAC, Maria del Mar
PERELLÓ ABAD, Joan Enric
QUINTO GÓMEZ, Isagani Jr.
ROBERT CASELLES, Sergi
SAMARRA ALEGRE, Jordi
SÁNCHEZ ORTIZ, David
SAURA DIAZ, Josep Maria

Núm.
identificació
***9000**
***8474**
***8593**
***2871**
***2303**
***2205**
***0256**
***2986**
***0530**
***4023**
***8986**
***0277**
***3711**
***1365**
***1955**
***7897**
***9401**
***7610**
***6948**
***2320**
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Exempció Exempció
prova
prova
català
castellà
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

VIÑEC VELÁZQUEZ, Daniel
Exclosos/es
COGNOMS, Nom

FORNÉS PIMENTEL, Octavi(1)
TORRES ORTEGA, Erika Alexadra(1)(2)

***3607**

SÍ

SÍ

Exempció Exempció
prova
prova
català
castellà
***1801**
NO
SÍ
***8151**
NO
SÍ

Núm.
identificació

(1) Per no acreditar la titulació exigida de participació en la convocatòria
(2) Per no presentar el DNI
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Les persones aspirants disposen d'un termini de 5 dies, comptats a partir de l'endemà
de la publicació a la Seu electrònica i al web 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.
En cas que en el termini fixat no es presentin esmenes o al·legacions, la llista provisional
esdevindrà definitiva i se’n donarà publicitat mitjançant una diligència a la Seu
electrònica i al web de la corporació.
En qualsevol cas i per tal d'evitar errors i, en el cas que se'n produeixin, a fi de
possibilitar-ne 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.
4. Exposició de llistes
Les persones aspirants poden consultar la seva situació en aquestes llistes a la Seu
Electrònica
de
la
Diputació
de
Tarragona,
a l’adreça
d’Internet
http://www.diputaciodetarragona.cat, o mitjançant el telèfon 977 29 66 79, de l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
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:
President/a
Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a
suplent.
Vocals
Senyor Francesc Xavier Giménez Jordà, com a titular; i el senyor Daniel Rubio
Rodríguez, com a suplent.
Senyor Òscar Barrufet Gallart, com a titular; i el senyor Joan Domènech González, com
a suplent.
Senyor Emili Badia Cantarero, com a titular; i el senyor Joan Albiac Llorens, com a
suplent.
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Senyor Gerard Llort Casanova, com a titular; i el senyor Joan Manel Marchena Targa,
com a suplent.
Secretària
Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Montserrat Babot Pascual,
com a suplent.
Nomenar les senyores Verònica Cusidó Ortiz i Judit Trilla Gutiérrez com assessores de
la Comissió de valoració d’aquesta convocatòria, per a la realització de la prova
psicotècnica i l’entrevista.
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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. Data, hora i lloc de realització de la prova pràctica
Les persones aspirants declarades admeses són convocades per a la realització de la
prova pràctica el dia 16 de maig de 2022, a les 9.15 hores, a la Sala Santiago Costa
de la Diputació de Tarragona (pg. Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona).
Les persones declarades provisionalment excloses per no haver acreditat algun del
requisits, si en el termini d’al·legacions esmenen documentació, i resulten admeses en
la llista definitiva de persones admeses i excloses, hauran de realitzar la prova pràctica
el dia assenyalat.
7. Llista provisional d’aspirants que hauran 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 si superen la prova pràctica i no acrediten el coneixement requerit
de llengua catalana abans de la realització d’aquesta prova són les següents:
COGNOMS, Nom

BESA SERRA, Llorens
CIURANA SIMÓ, Emilio Roger

Núm.
identificació
***8474**
***2303**

Exempció Exempció
prova
prova
català
castellà
NO
SÍ
NO
SÍ

La convocatòria per a la realització de la prova de nivell de llengua catalana es
determinarà en la publicació dels resultats de la prova pràctica.
8. Llista provisional d’aspirants que han de realitzar l’exercici de coneixements de
llengua castellana
Determinar que cap de les persones aspirants declarades provisionalment admeses ha
de realitzar la prova de coneixements de llengua castellana.
9. Publicació dels anuncis successius
Determinar que els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria s'han de publicar
al a la Seu electrònica i al web de la corporació.
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10. 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 de la presidenta la Diputació.
Tarragona, a data de la signatura electrònica
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La secretària general,
Pilar Sánchez Peña
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