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

RESOLUCIÓ
De 7.02.2020 per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones
admeses i excloses en el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball
de professor/a de música de diverses especialitats per a les escoles i conservatoris
de la Diputació de Tarragona (Conv. 19/023).

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 405A078B709641D887AC2E56BE9D321B i data d'emissió 11/02/2020 a les 12:23:52

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 de professor/a de música de
diverses especialitats per a les escoles i conservatoris de la Diputació de Tarragona
(BOPT de data 5 de desembre de 2019).
3. Llista definitiva de persones admeses i excloses
La llista definitiva 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 publicaran 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.
ESPECIALITAT LLENGUATGE MUSICAL
Admesos/es

Cognoms, Nom

OLLÉ ESCOTÉ, Maria Teresa
VIDAL AYXENDRI, Anna
VIDAL FUSTER, Maria Fontcalda
BLAY BOQUERA, Montserrat
ELIAS CARBONELL, Pau
GISPERT OBERHOLZER, Maria Vanesa

Núm.
d'identificació

Exempció de realitzar
coneixements de llengua
catalana

***3274**
***2440**
***5506**
***0033**
***9683**
***3649**

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Exclosos/es
Cap.
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ESPECIALITAT PERCUSSIÓ
Admesos/es

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 405A078B709641D887AC2E56BE9D321B i data d'emissió 11/02/2020 a les 12:23:52

Cognoms, Nom

LLORENS ROIG, Alejandro
MONTANÉ PASCUAL, Pau
RIBES MUT, Salvador
RODRÍGUEZ ALFONSO, Alba
VIVES BALAGUER, Luis
CARIÑENA LLORENTE, Andreu
CARRERES FITA, José Luís (1)
CORNUDELLA HERAS, Pere
FORNER PAULO, Miguel Ángel

Núm.
d'identificació

Exempció de realitzar
coneixements de llengua
catalana

***9424**
***3625**
***3916**
***9099**
***8939**
***9273**
***0002**
***8256**
***9528**

Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí

(1) Admissió condicionada a presentar de forma completa la declaració responsable o certificat per no haver
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, requerit en la
convocatòria.

Exclosos/es

Cognoms, Nom

RIBERA FERNÁNDEZ, Òscar Josep (2)

Núm.
d'identificació

Exempció de realitzar
coneixements de llengua
catalana

***7232**

Sí

(2) Per no presentar la titulació exigida per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 1.2.
de les bases de la convocatòria.

ESPECIALITAT TUBA
Admesos/es

Cognoms, Nom

JUANES GRAU, Leopoldo Miguel
LORENTE FEMENIA, Carlos Vicente
MUÑOZ PUCHOL, Vicent
RODRÍGUEZ ANDRÉS, Pedro
SELLÉS NAVARRO, José Luís
SERRANO GARCÍA, Juan Javier
SUCÍAS TORTOSA, Pedro
VÁZQUEZ FONTESTAD, Alberto
ALMARCHE PONS, Miguel
CASAS BUENDIA, Olivia
GARCÍA RAMÍREZ, Vicent

Núm.
d'identificació

Exempció de realitzar
coneixements de llengua
catalana

***7653**
***6101**
***1061**
***1830**
***0567**
***5889**
***5636**
***9514**
***6486**
***1244**
***3777**

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Falta compulsa
Sí
Sí
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GARRIDO BLASCO, Sergio
GIL PLA, Andreu

***8728**
***3613**

No
Sí

Exclosos/es
Cap.
4. Llista definitiva de persones 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:
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Cognoms, Nom

RODRÍGUEZ ALFONSO, Alba
VIVES BALAGUER, Luis
ALMARCHE PONS, Miguel (3)
CARRERES FITA, José Luís (1)
CORNUDELLA HERAS, Pere
GARRIDO BLASCO, Sergio

Núm.
d'identificació

Exempció de realitzar
coneixements de
llengua catalana

***9099**
***8939**
***6486**
***0002**
***8256**
***8728**

No
No
Falta compulsa
No
No
No

(1) Admissió condicionada a presentar de forma completa la declaració responsable o certificat per no haver
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, requerit en la
convocatòria.
(3) Per no presentar el certificat de català compulsat.

i convocar-les en la data, hora i lloc següents:
Data: 17.02.2020
Hora: 9 hores
Lloc: Sala Santiago Costa (Pg. Sant Antoni, 100, 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
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.
5. Llista definitiva de persones 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.
6. Data, hora i lloc de realització de les proves.
Les persones aspirants declarades admeses que no han de realitzar l’exercici de
coneixements de llengua catalana i castellana per haver acreditat posseir els certificats
requerits i aquelles que l’han de realitzar, si en resulten aptes, són convocades per a la
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continuació del procés selectiu (prova pràctica- classe) d’acord amb la data, hora i el
lloc que s’indiquen a continuació:
ESPECIALITAT LLENGUATGE MUSICAL
Data: 26.02.2020
Hora: 15.30 hores
Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003
Tarragona)
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ESPECIALITAT PERCUSSIÓ
Data: 3.03.2020
Hora: 15.30 hores
Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003
Tarragona)
ESPECIALITAT TUBA
Data: 17.03.2020
Hora: 15.30 hores
Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003
Tarragona)

Cognoms, Nom

JUANES GRAU, Leopoldo Miguel
LORENTE FEMENIA, Carlos Vicente
MUÑOZ PUCHOL, Vicent
RODRÍGUEZ ANDRÉS, Pedro
SELLÉS NAVARRO, José Luís
SERRANO GARCÍA, Juan Javier

Núm.
d'identificació

Exempció de realitzar
coneixements de llengua
catalana

***7653**
***6101**
***1061**
***1830**
***0567**
***5889**

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Data: 24.03.2020
Hora: 15.30 hores
Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003
Tarragona)

Cognoms, Nom

SUCÍAS TORTOSA, Pedro
VÁZQUEZ FONTESTAD, Alberto
ALMARCHE PONS, Miguel
CASAS BUENDIA, Olivia
GARCÍA RAMÍREZ, Vicent
GARRIDO BLASCO, Sergio
GIL PLA, Andreu

Núm.
d'identificació

Exempció de realitzar
coneixements de llengua
catalana

***5636**
***9514**
***6486**
***1244**
***3777**
***8728**
***3613**

Sí
Sí
Falta compulsa
Sí
Sí
No
Sí
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7. 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).
8. 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.
9. 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.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes
des de l’endemà de la publicació, davant del President de la Diputació.
Tarragona, a data de la signatura electrònica
La secretària general,
Pilar Sànchez Peña
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