
 

CARRER DE LES COQUES, 3 – 43003 TARRAGONA - TEL. 977 24 45 00 – FAX 977 24 45 13 – e-mail: cctarragones@tarragones.cat 

 
 

 

QUALIFICACIONS MÈRITS I FINALS DE LA BORSA D’AUXILIARS TÈCNICS 
INFORMÀTICS DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.  
 
Fase de concurs 
 
El Tribunal procedeix a valorar els mèrits als aspirants que han superat 
l’entrevista corresponent a la fase d’oposició, d’acord amb el barem que consta 
a les Bases específiques corresponents, obtenint-se la puntuació següent: 
 

Nº  DNI  MÈRITS  TOTAL MÈRITS (MÀX. 10P.) 

    
Experiència 

laboral (màx. 5 p.) Formació (màx. 5 p.)   

1 ***1193** 0 5 5 

2 ***6549** 0 4.5 4.5 

3 ***8946** 0 0 0 

 
D’acord amb l’apartat novè de les específiques aprovades per regir aquesta 
convocatòria, la qualificació total de cada aspirant serà la suma de les 
qualificacions obtingudes en la fase de d’oposició i de concurs, resultant el 
següent, per ordre de puntuació: 
 

  
FASE OPOSICIÓ FASE CONCURS 

 

Nº  DNI 

Qualificació 
part primera 
(màxim 7.5p, 
mínim 3,75) 

Qualificació 
part segona 

(màxim 7.5p, 
mínim 3,75) 

Qualificació 
total (15 
punts) 

Qualificació 
finalitzada 
la revisió 
d’examen 

Qualificació 
Entrevista 

Mèrits 
Qualificació 

Total 

              
Experiència 

laboral 
Formació   

1 ***6549** 5,17 5,67 10,83 10,83 4,5 0 4,5 19,83 

2 ***1193** 4,09 4,33 8,43 8,43 2,75 0 5 16,18 

3 ***8946** 5,08 5,17 10,24 10,24 2,75 0 0 12,99 

 

Per tant, i a la vista del què precedeix, el Tribunal proposa els aspirants abans 
esmentats per integrar la Borsa d’auxiliars tècnics informàtics del Consell 
Comarcal del Tarragonès, segons l’ordre de puntuació total final i amb crida per 
l’esmentat ordre d’acord amb el que estableix l’apartat novè de les Bases 
específiques que regeixen aquest procés selectiu.  
 
Contra aquesta proposta es pot interposar recurs d’alçada al president de la 
Corporació, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació 
d’aquest anunci en el tauler electrònic. 
 
Tarragona, a data de signatura electrònica 
El president i secretari del tribunal 
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