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

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE CARÀCTER
EXTRAORDINÀRIA DE CARÀCTER URGENT DE PROFESSOR/A DE PERCUSSIÓ PER A LES
ESCOLES I CONSERVATORIS DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE (CONV. 22-003)

La Comissió de valoració proposa que passin a formar part de la borsa de treball
extraordinària de caràcter urgent de professor/a de percussió per a les Escoles i
Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona les persones aspirants segons
l’ordre següent:

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 4EE34FB8BAF247F4851009277D8F3D05 i data d'emissió 11/04/2022 a les 07:44:03

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, es publiquen el nom i cognoms i s'afegeix el quart, cinquè, sisè i setè
dígits numèrics del document nacional d'identitat, número d'identitat estranger, passaport o
document equivalent.

Cognoms i nom

Formació i
Número
Experiència
perfeccionament
identificació (màxim 9)
(màxim 8)

TOTAL

LORENTE FERRER, Roger

***8082**

5,85

3,55

9,40

ALBIOL CARRERAS, Enric

***7446**

0,00

4,00

4,00

MEMBRILLERA JANEIRO, Naia

***4165**

0,13

3,25

3,38

QUERALT GUERRERO, Andreu

***0227**

0,29

0,75

1,04

NEGRIE MIGUEL, David

***3539**

0,22

0,00

0,22

MERSEGUER ROYO, David

***0191**

0,07

0,15

0,22

Tal com s’estableix en Bases generals en cas de produir-se un empat s’ha d’estar a l’ordre
establert en l’article 115 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals, de manera que s’ha tingut en compte la major puntuació
en l’apartat d’experiència.

Contra aquest acte es pot interposar recurs d’alçada davant la diputada delegada de
Recursos Humans 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 de la Comissió de Valoració
Marta Domingo Fontova

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Marta Domingo Fontova - DNI ** (SIG) el dia 11/04/2022 a les 07:41:31

