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 Recursos Humans 
 
Ajuntament de Tortosa 
 
ANUNCI 
 
 
Pel qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses i d’aquelles que han de 
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana exigida en la convocatòria del corresponent 
procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de 
les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l’escala d’administració 
general, subescala auxiliar, categoria Auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional 
C2, a l’Ajuntament de Tortosa, amb expedient de referència 2022-RRH-C0502-000007; aprovada 
per resolució d’alcaldia 2/2023, de data 2 de gener; i se’n determinen la data, l’hora i el lloc de 
celebració de la primera prova.  
 
Vista la sol·licitud formulada per l’aspirant, amb DNI 47829962J, amb número d’entrada al Registre 
General de l’Ajuntament de Tortosa, 22903, de data 16 de desembre de 2022, on sol·licita ‘Que, 
hem convalide la prova que vaig fer i no  repetir l’exàmen’, i aporta anunci de data 14 de novembre 
de 2022, relatiu als resultats de la primera prova, prova de català, del procés de selecció per a la 
cobertura, en règim funcionarial de carrera, de TRES places de l’escala d’administració general, 
subescala administrativa, categoria Administratiu/va, amb subgrup de classificació professional C1, 
a l’Ajuntament de Tortosa, amb el resultat d’ APTE. Atès el que estableix l’article 5.b) del Decret 
161/2002, de data 11 de juny, l’aspirant no compleix amb la condició d’haver obtingut plaça en 
processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi 
hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o d’haver superat la prova 
esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació; per la qual cosa es 
desestimen les al·legacions formulades d’aquest aspirant; mantenint-se invariable la llista de 
persones admeses i excloses i d’aquelles que han de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana. 
 
Vista la documentació aportada per les persones aspirants a aquest procés de selecció, i de 
conformitat amb el que preveu la base CINQUENA de les que el regeixen. 
 
1. Categoria professional 
 
1.1 Borsa de treball d’Auxiliar administratiu/va, subgrup C2 
 
1.1.1 Llista definitiva de persones admeses i excloses d’entre les que s’han presentat al procés 
selectiu amb indicació dels motius d’exclusió, així com aquelles que han d’acreditar els 
coneixements de llengua catalana exigits a la convocatòria: 
 
Admesos/es : 
 
COGNOMS NOM DNI 
MORESO CERVERA  MARIA EUGENIA ***2513** 
ALONSO PLA MARIA CINTA ***2934** 
LIZANA GONZALEZ ENCARNACION ***3470** 
FAVÀ MARTI PATRICIA ***7551** 
BENET GÓMEZ MARÍA GEORGINA ***7672** 
GIL BUCH JOSEP ADRIA ***8146** 
OROZCO BERNAT LORENA ***8348** 
LLUIS TARGA JOSEP ***2768** 
MATURANA RODERA MARIA PILAR ***2265** 
FERRER GINOVART ELISABET ***2311** 
FORCADELL PAPIOL EVA ***2416** 
CHAVARRIA CASTELLET MARINA ***2545** 
AGUILAR BELTRAN  ANA ***2744** 
BRESCOLI BADIA  MARC ***2776** 
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GABARRI GONZALEZ MOISES ***2996** 
VENTURA SEGARRA ANNA ***3595** 
POZO LUJAN MARIEL FRIDA ***3655** 
EL HASSANI LOTFI AZIZZA ***8936** 
ET TAOUIL CHERKAOUI RABHA ***8484** 

 
Exclosos/es: 
 
GOGNOMS NOM DNI MOTIU EXCLUSIÓ 

MILLAN HOMEDES SERGIO ***2793** No acredita els requisits d’accés de la 
base TERCERA, f) i base QUARTA, 1 i 8. 

USACH MOLINE MERCE ***5625** 
No acredita els requisits d’accés de la 
base TERCERA, f), g) i h); base QUARTA, 1, 
2, 4 i 8; i de l’ANNEX I. 1. a) i b).    

 
Les persones aspirants admeses que han d’acreditar el nivell de coneixements de català exigits a la 
convocatòria són: 
 
GOGNOMS NOM DNI 
ALONSO PLA MARIA CINTA ***2934** 
GABARRI GONZALEZ MOISES ***2996** 
POZO LUJAN MARIEL FRIDA ***3655** 
EL HASSANI LOTFI AZIZZA ***8936** 

 
 
1.1.2 Data, hora i lloc de realització de la primera prova del procés selectiu: 
 
Primera prova. Prova de coneixements de llengua catalana. 
 
Data:  18 de gener de 2023. 
Hora:  10.30 hores 
Lloc:       Ajuntament de Tortosa 
 Saló Blau, 2a planta 
 Plaça d’Espanya, 1 
 43500 Tortosa 
 
2. Tribunal qualificador del procés de selecció 
 
Els membres del tribunal qualificador, que han estat designats atenent als principis d’imparcialitat, 
especialització i professionalitat, són els següents: 
 
President/a.  
Titular:   Sra. Clàudia Salas Roé, funcionaria de carrera de l’Ajuntament.  
Suplent:  Sr. Manuel Garcia Egea, funcionari de carrera de l’Ajuntament. 
 
Vocals. 
Titular:  Sra. Laura Povill Povill, funcionària de carrera de l’Ajuntament. 
Suplent:  Sr. Jesús Tibau Tarragó, funcionari de carrera de l’Ajuntament. 
 
Titular:  Sr. Josep Manuel Curto Folqué, funcionari de carrera de l’Ajuntament. 
Suplent:  Sra. Cinta Cugat Curto, funcionària de carrera de l’Ajuntament. 
 
Titular:   Sr. Jesús Rodríguez Quesada, personal laboral fix de l’Ajuntament. 
Suplent:  Sra. Laura Orellana Geladó, funcionària de carrera de l’Ajuntament. 
 
Secretari/a. 
Titular:   Sra. Dèvora Garcia Muñoz, personal laboral fix de l’Ajuntament. 
Suplent:  Sra. Núria Canalda Gironès, funcionària de carrera de l’Ajuntament. 
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En aquest cas el/la secretari/a actuarà amb veu i vot. 
 
 
3. Les llistes completes de persones admeses i excloses, així com aquelles que han d’acreditar el 
coneixement de llengua catalana exigits a la convocatòria, s’exposen a l’e-tauler i a la plana web de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Així mateix els aspirants poden consultar la seva situació en aquestes llistes a través del telèfon 
977585866, del servei de Recursos Humans. 
 
4. Comunicar aquesta resolució a les persones membres del tribunal i publicar-ne un anunci a l’e-
tauler i a la plana web de l’Ajuntament de Tortosa, la qual cosa substitueix la notificació personal a 
les persones interessades, d’acord amb la legislació aplicable. 
 
5. Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran l’e-tauler i a la plana web 
de l’Ajuntament de Tortosa. 

 
6. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació. 
 
 
Tortosa (Terres de l’Ebre), 2 de gener de 2023 
 
L’Alcaldessa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meritxell Roigé i Pedrola   


