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ANUNCI 
 
Pel qual s’aprova i es resol fer pública la llista provisional de persones admeses i 
excloses i d’aquelles que han de realitzar l’exercici de coneixements de llengua 
catalana exigits en la convocatòria del corresponent selecció per a la contractació, 
en règim laboral temporal, d’1 Coordinador/a amb motiu de la subvenció atorgada 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament del Programa 
Treball i Formació línia ‘Joves tutelats i extutelats’ que desenvolupa el Centre de 
Formació Ocupacional, de la categoria professional de tècnic/a, subgrup de 
classificació professional A2, a l’Ajuntament de Tortosa, amb expedient de 
referència 2020-PRO-H0204-000001, aprovada per resolució d’alcaldia 
2292/2020, de 29 de setembre. 
 
1. Categories professionals 
 
1.1 Borsa de treball de tècnic/a, subgrup A2 
 
1.1.1 Llista provisional 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 de 
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana exigits a la convocatòria: 
 
Admesos/es : 
DNI 

091H 
263F 
206M 
428R 
668P 
181V 

 
Exclosos/es: 
Cap 
 
Persones per fer la prova de coneixements de llengua catalana: 
 
DNI 

091H 
428R 

 
2. Les persones aspirants disposen d’un termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de 
l’endemà de la data de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i a 
la plana web de l’Ajuntament de Tortosa, per presentar les reclamacions que creguin 
oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista 
provisional de persones admeses i excloses. 
 
Igualment, tant les persones aspirants excloses com les omeses, per no figurar en la llista 
provisional de persones admeses ni en la d’excloses, poden subsanar dins d’aquest 
mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània 
en la llista de persones admeses  i excloses. 
 



 

 

   2

S’entendrà que les persones aspirants excloses que no esmenin en el termini indicat, el 
defecte  o defectes que han motivat la seva exclusió, desisteixen en la seva sol·licitud. 
 
En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista  
provisional de persones admeses i excloses. 
 
En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de 
possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones 
aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses ni en la 
d’admeses. 
 
3. Les llistes completes i certificades de persones admeses i excloses, així com aquelles 
que han d’acreditar el coneixement de llengua catalana exigits a la convocatòria, 
s’exposen al tauler d’anuncis de la corporació (Plaça Espanya, 1 de Tortosa) 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 procedir a la seva 
inserció al tauler d’anuncis de la corporació, la qual cosa substitueix la notificació 
personal als interessats, d’acord amb la per la legislació aplicable. 
 
5 Les persones aspirants a aquest procés de selecció han de complir 
obligatòriament amb les següents mesures amb la finalitat de contenir la 
propagació de la COVID–19 i evitar el seu contagi: 
 
 Manteniu sempre la distància interpersonal de seguretat d’almenys 2 metres. 
 Cal portar mascareta de casa, i, si cal, guants. 
 En quant pugueu, renteu-vos les mans amb aigua i sabó, o desinfecteu-vos-les amb gel 

hidroalcohòlic. 
 No compartiu equips, documentació o altre material entre persones. En cas que sigui 

necessari, cal usar els guants La comprovació dels DNI es farà per visualització a 
distància, sense cap contacte.  

 Eviteu tocar els elements comuns, com ara baranes, poms, portes, seients, vidres, etc. 
 Eviteu qualsevol contacte físic, incloses les salutacions. 
 Eviteu tocar-vos el nas, els ulls i la boca. 
 Tapeu-vos amb un mocador de paper d’un sol ús i llenceu-lo després al lloc 

corresponent, en cas de tossir o esternudar. En defecte, cal utilitzar la part interna del 
colze. 

 
6. Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran al tauler 
d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Tortosa (Terres de l’Ebre), 29 de setembre de 2020 
 
 
L’Alcaldessa  
 
 
 
Meritxell Roigé i Pedrola 


