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Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procés
selectiu d’una borsa de treball d’empleats públics auxiliar tècnic
informàtic.

Fets
1. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 94, de 22 d’abril
de 2008 apareixen publicades les Bases Generals per regir la provisió
dels llocs de treball del personal laboral i funcionari del Consell
Comarcal del Tarragonès.
2. Per decret de presidència de data 28 d’agost de 2019 es va aprovar la
convocatòria del procediment selectiu per a la formació d’una borsa de
treball d’empleats públics d’auxiliar tècnic informàtic.
3. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 5 de setembre de 2019
es va publicar la convocatòria de l’esmentat procés selectiu.
4. Les Bases específiques apareixen publicades a la pàgina web de la
Corporació (www.tarragones.cat).
5. El 20 de setembre de 2019, va finir el termini de presentació d’
instàncies per prendre part en la Borsa de treball.
6. Les sol·licituds presentades han estat revisades d’acord amb les
bases aprovades.

Fonaments de dret
1. Art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals.
2. Art. 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

En conseqüència, RESOLC:
1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del
procés selectiu per a la formació d’una borsa de treball d’empleats
públics d’auxiliar tècnic informàtic.
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2. Publicar les llistes senceres a l’e-tauler i a la web de la corporació (
www.tarragones.cat).
3. Concedir un termini de 5 dies hàbils, a partir del dia següent a l’última
publicació al tauler d’anuncis, a la web de la corporació [www.
tarragones.cat] i l’anunci de referència al BOPT per a esmenes i
possibles reclamacions, així com possibles recusacions en la
composició del Tribunal Qualificador. En cas de no presentar-se’n, s’
entendrà aprovada definitivament la llista d’admesos i exclosos en els
mateixos termes de la llista provisional.
Convocatòria 02/2019
AUXILIAR TÈCNIC INFORMÀTIC
Llista d’aspirants admesos provisionalment:
Nº

DNI

COGNOMS, NOMS

1

**7076***

BROTONS NIETO, GONÇAL

2

**9119***

BRUNET REINA, DAVID

3

**6859***

CAMBRODÍ ARRUFAT, FRANCESC

4

**6098***

DEOSDAD ARQUES, ADAM

5

**9290***

GALLARDO GONZÁLEZ, DAVID

6

**7685***

LLORENS NAVARRO, JOAN

7

**7654***

LÓPEZ SERRA, JOAQUÍN

8

**6807***

MARTÍ GALLOFRÉ, MARTÍ

9

**7177***

MEDINA VILLENA, ANA ISABEL

10

**7894***

NIN BAGES, ALEIX

11

**7698***

VILÀ CERÓN, ALBERT

Llista d’aspirants exclosos provisionalment:
Nº

DNI

COGNOMS, NOMS

Motiu

1

X**228***

AIT LHOUSSAIN, AYOUB

1, 2

2

**4422***

LLORENS MARTELL, ESTEVE

3

Motiu de l’exclusió:
1. Manca presentació carnet B de conduir compulsat
2. Manca compulsa de la titulació requerida
3. Manca la compulsa de la documentació presentada

4. Fer públic que la composició del Tribunal serà la següent:
Per a la borsa de treball d’auxiliar tècnic informàtic
President: Josep Gómez Belluga
President suplent: Tomàs Guinart Camps
Vocal primer: Isabel Borràs Vidal
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Vocal primer suplent: Mariano Quesada Domínguez
Vocal segon: Mariano Quesada Domínguez
Vocal segon suplent: Albert Teixell Martínez
Secretari/a: Un dels membres del tribunal.
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Assistirà a les proves i a les sessions del Tribunal un representant
sindical dels funcionaris, amb veu i sense vot i el Sr. Dídac Ramos com
assessor.

5. Els/les aspirants que s’indiquen a continuació hauran de realitzar el
primer exercici, la prova de coneixements de llengua catalana, nivell
C1, que tindrà lloc el dia 5 de novembre a les 09:00 hores a la seu
del Consell Comarcal del Tarragonès, carrer de les Coques, 3 de
Tarragona
Nº

DNI

Cognoms, Nom

1

X**228***

AIT LHOUSSAIN, AYOUB

2

**9119***

BRUNET REINA, DAVID

3

**7698***

VILÀ CERÓN, ALBERT

6. Que el dia, hora i lloc d’inici del segon exercici, consistent en una
prova pràctica relacionada amb el contingut del temari, serà el següent:
Auxiliar tècnic informàtic:
Dia: 14 de novembre a les 08:30 h.
Lloc: Aula d’informàtica 2 del Campus Catalunya de la Universitat Rovira
i Virgili Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona.
A la base 8 de les Bases específiques es determina que les proves són de
caràcter eliminatori, per la qual cosa els següents exercicis s’anunciaran al
tauler d’anuncis i a la web de la Corporació (www.tarragones.cat).
Els aspirants hauran d'anar proveïts de l’original del DNI, passaport o
permís de conduir.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Tarragona, a data de signatura electrònica
El president
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