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CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA 

BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIUS I ADMINISTRATIVES, A L’AUTORITAT 

PORTUÀRIA DE TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, DE CONFORMITAT 

AMB EL VIGENT III CONVENI COL·LECTIU DE PORTS DE L’ESTAT I AUTORITATS 

PORTUÀRIES 

 

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i amb la clàusula cinquena d’aquestes bases 
IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS. 

Atès que s’ha produït un error tipogràfic a l’hora d’editar les etiquetes identificatives que es 
van lliurar als candidats i candidates en el test de coneixements realitzada el dia 27 de gener 
de 2021 i hi ha hagut duplicitat d’algunes de les etiquetes i, per tant, no es pot garantir 
l’anonimat de les persones aspirants. A l’objecte de garantir la seguretat jurídica i possibles 
impugnacions que poguessin perjudicar la imparcialitat del procés selectiu i, en conseqüència, 
les legítimes expectatives dels aspirats/tes a un procés selectiu amb les degudes garanties 
jurídiques. 

Aquest Tribunal resolt tornar a convocar el test de coneixements d’aquesta convocatòria pel 
dia 2 de febrer de 2021, al Refugi 1 del Moll de Costa, 43004 Tarragona, a les hores següents:  

A les 09.00 hores: ****5553V, ****9495C, ****0705Y, ****6944M, ****6814J, ****3871J, 
****4645K, ****9008T, ****0312G, ****2064B, ****1082J, ****7890T, ****5194N, ****4663Y, 
****0869P, ****4564E, ****4158N, ****9808G, ****7014B, ****4190B, ****2920J, ****5239F, 
****7444D, ****5847V, ****8469E, ****9593Z, ****9533T, ****3917B, ****8989M, ****0428P, 
****1623J, ****2551P, ****4114Z. 

A les 10.30 hores: ****4038V, ****0827Q, ****1353N, ****2545H, ****1083V, ****8979K, 
****1025T, ****6181R, ****5046J, ****2584W, ****6121E, ****8220A, ****5009B, ****8633C, 
****4503X, ****0172H, ****9716E, ****6358Z, ****7696T, ****5997Q, ****6373D, ****9431A, 
****3410C, ****6213W, ****7623G, ****7485R, ****5677N, ****7618Y, ****4947Z, ****2802P, 
****8012T, ****7372L, ****7965T. 

Les proves realitzades el dia 27 de gener de 2021 quedaran, per tant, sense efecte. 

Tarragona, 28 de gener de 2021 

 

Pedro Lucena Belmonte 
President del Tribunal 


