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

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)
Resultats català

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 67CAF6D5243E46BEAB7CB0A100A7AB2C i data d'emissió 21/02/2020 a les 11:00:26

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.

Cognoms, Nom
RODRÍGUEZ ALFONSO, Alba
VIVES BALAGUER, Luis
ALMARCHE PONS, Miguel
CARRERES FITA, José Luís
CORNUDELLA HERAS, Pere
GARRIDO BLASCO, Sergio

Núm.
d'identificació

Resultats

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

No presentada
No apte
Exempt
No presentat
No presentat
Apte

Les persones que han resultat aptes o exemptes són convocades per a la
continuació del procés selectiu (prova pràctica - classe) d’acord amb la data, hora i
lloc que trobareu a l’anunci de la llista definitiva de persones admeses i excloses.
Les persones que no han resultat aptes en aquesta prova no poden continuar el
procés selectiu en ser la llengua catalana un dels requisits de participació en aquest
procés selectiu.
Contra els resultats de les proves procedeix interposar recurs d'alçada davant la
diputada delegada de l’Àrea de Recursos Humans, en el termini d'un mes des de la
seva publicació.
Tarragona, a data de la signatura electrònica
La secretària de la Comissió de valoració
Àngels Martínez March

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C María Ángeles Martínez March el dia 21/02/2020 a les 10:46:38

