
 

 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 14 – Contractació temporal del vigent III Conveni 
Col·lectiu de ports de l’Estat i autoritats portuàries. 

Una vegada superades les proves de la convocatòria pública de proves selectives per a la 
constitució d’una BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’OPERACIONS I SERVEIS 
PORTUARIS (port control), de personal laboral temporal dins de conveni en l’Autoritat Portuària 
de Tarragona, mitjançant concurs oposició. 

Vista l’acta del Tribunal qualificador, de data 14 d’octubre de 2020, de consignació del llistat 
definitiu dels resultats finals obtinguts per les persones aspirants ordenada de major a menor 
per la puntuació total obtinguda, amb el detall de les puntuacions obtingudes en cadascuna de 
les proves i les fases del procés de selecció. 

Aquesta Presidència, en virtut de les atribucions que li confereix el Text Refós de la Llei de 
Ports de l’Estat i de la Marina Mercant (RDL 2/2011, de 5 de setembre) i la delegació de 
funcions acordada pel Consell d’Administració de data 4 de juliol de 2006 (publicat al BOP núm. 
180 de 4 d’agost de 2006) ha adoptat el següent: 

RESOLUCIÓ 

Aprovar la constitució de la borsa de treball de Tècnic/a d’operacions i serveis portuaris (port 
control) per cobrir les necessitats de contractació temporal existents d’acord amb el següent 
ordre: 

 

 

D’acord amb l’estructura organitzativa de l’entitat, queda inclòs dintre del Grup II, Banda II, 
Nivell 5 Tècnic/a d’operacions i serveis portuaris (port control). 

D’acord amb les bases de la convocatòria, La vigència de la borsa és de 24 mesos a comptar 
des del 11 de juliol de 2021 que és quan finalitza la vigència de la borsa actual. 

 

Josep Maria Cruset i Domènech 
President 
 
Tarragona, octubre de 2020  
 

Codi
prova 

coneixements 
(10 punts)

cas pràctic   
(10 punts)

entrevista       
(20 punts)

Psicotènic 
(10 punts)

Valoració 
AP 

experiència formació
Valoració 

M 
Puntuació 

total (AP+M)

1 TPC202023 8,33 7,75 12,40 7,70 36,18 12,39 13,70 26,09 62,27

2 TPC202024 9,17 5,30 14,90 9,00 38,37 12,84 7,00 19,84 58,21

3 TPC202027 8,83 7,05 18,20 9,00 43,08 6,37 2,70 9,07 52,15

4 TPC202004 7,17 5,25 17,90 6,80 37,12 0,00 13,80 13,80 50,92

5 TPC202028 6,17 5,00 11,90 5,60 28,67 1,08 7,65 8,73 37,40

APTITUD PROFESSIONAL (50 punts) MÈRITS (50 punts)
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