
 
 

 

 
ANUNCI DEL LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL 

PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER A L’ACCÉS AL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 

“TORRE VELLA 2020” DE L’AJUNTAMENT DE SALOU 

En relació a la convocatòria del Pla d’Ocupació Local “Torre Vella 2020” de l’Ajuntament 

de Salou, destinat a persones en possessió d’una titulació universitària que es trobin en 

situació d’atur, inscrits com a demandants d’ocupació o bé com a ocupats/des en millora 

de feina, i segons els requisits que estableixen les bases que regulen el procediment de 

selecció, a continuació es detalla la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb 

indicació dels motius d’exclusió, dels que han presentat sol·licitud per participar en el 

procés selectiu de l’esmentada convocatòria. 

 

ASPIRANTS ADMESOS ORIENTADOR/A LABORAL 

COGNOM DNI  COGNOM DNI  COGNOM DNI 

A ...6218S  E ...9404R   ...8604C 

 ...3462L   ...9969D  P ...1296S 

B ...6892W  G ...8191X   ...2612N 

C ...7573C   ...0957A  R ...8202C 

 ...1834Q   ...6745T   ...3660R 

 ....2064B  L ...8584N   ...8404B 

 ...3624W  M ...1592L  V ...5334C 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS ORIENTADOR/A LABORAL 

COGNOMS DNI MOTIU 

F ...1827X 2 

G ...9096M 2 

M ...1353N 2 

 ...3369R 2 

 ...9924Q 1 

S ...8765Y 2 

 

ASPIRANTS ADMESOS PROSPECTOR/A D’EMPRESES 

COGNOM DNI  COGNOM DNI  COGNOM DNI 

A ...6218S  D ...5638W  R ...8202C 

 ...3462L  E ...9969D   ...3660R 

B ...6892W  G ...8191X   ...8404B 

C ...7573C   ...0957A  V ...5334C 

 ...2064B  M ...8604C    

 ...3624W  P ...2612N    

 

 



 
 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS PROSPECTOR/A D’EMPRESES 

COGNOMS DNI MOTIU 

D ...9433V 2 

M ...1353N 2 

 ...3369R 2 

S ...8765Y 2 

 

ASPIRANTS ADMESOS TÈCNIC/A DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA I 

L’EMPRESA 

COGNOM DNI  COGNOM DNI  COGNOM DNI 

A ...6218S   ...3624W  M ...8604C 

 ...3462L  D ...5638W  P ...2612N 

B ...6892W  E ...9969D  R ...8404B 

C ...2064B  G ...0957A  V ...5334C 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS TÈCNIC/A DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA I 

L’EMPRESA 

COGNOMS DNI MOTIU 

D ...9433V 2 

G ...9096M 2 

M ...1353N 2 

P ...0956E 1 

 

ASPIRANTS ADMESOS TÈCNIC/A EN GESTIÓ AMBIENTAL 

COGNOM DNI  COGNOM DNI  COGNOM DNI 

A ...6726Z  L ...4106B   ...6300C 

B ...5879P  M ...4644D  S ...0962M 

E ...8542G  R ...4688T    

 

ASPIRANTS EXCLOSOS TÈCNIC/A EN GESTIÓ AMBIENTAL 

COGNOM DNI  MOTIU  COGNOM DNI MOTIU    

B ...0299C 2  G ...0957A 1    

C ...5294R 1,2  L ...1914Q 1    

 ...1974C 1,2  M ...1353N 1,2    

 ...2064B 1  O ...5599A 1,2    

 ...3624W 1  T ...5291X 1    

   
 

 



 
 

 

(1) Per no posseir o no acreditar documentalment la possessió de la titulació exigible 

d’acord al lloc de treball indicat a l’annex corresponent de les bases, segons l’article g), 

base tercera de la convocatòria. 

(2) Per no posseir o no acreditar documentalment la possessió del nivell C de Català 

exigible d’acord al lloc de treball indicat a l’annex corresponent de les bases, segons 

l’article h), base tercera de la convocatòria. 

La llista definitiva de persones admeses i excloses es troba exposada a la web corporativa 

de l’Ajuntament de Salou, a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Salou i al Servei 

d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Salou. 

A la vista dels resultats, els aspirants no admesos resten eliminats del procés selectiu 

segons indiquen les bases de la convocatòria. 

Els aspirants admesos queden convocats en relació a cada lloc de treball 

segons s’indica a continuació: 

ORIENTADOR/A LABORAL 

Dilluns 9 de març de 2020 a les 9:30h a la sala de premsa de l’Ajuntament de 

Salou, ubicada a la planta soterrani (-1) de l’Ajuntament, per realitzar la prova 

pràctica. 

La prova pràctica consistirà en respondre una bateria de preguntes tipus test i la 

realització de casos pràctics. La duració màxima de la prova pràctica serà de 2 hores. 

Caldrà presentar el DNI. 

PROSPECTOR/A D’EMPRESES 

Dilluns 9 de març de 2020 a les 12:00h a la sala de premsa de l’Ajuntament 

de Salou, ubicada a la planta soterrani (-1) de l’Ajuntament, per realitzar la prova 

pràctica. 

La prova pràctica consistirà en respondre una bateria de preguntes tipus test i la 

realització de casos pràctics. La duració màxima de la prova pràctica serà de 2 hores. 

Caldrà presentar el DNI. 

 

TÈCNIC/A DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA I L’EMPRESA 

Dimarts 10 de març de 2020 a les 9:30h a la sala de premsa de l’Ajuntament 

de Salou, ubicada a la planta soterrani (-1) de l’Ajuntament, per realitzar la prova 

pràctica. 

La prova pràctica consistirà en respondre una bateria de preguntes tipus test i la 

realització de casos pràctics. La duració màxima de la prova pràctica serà de 2 hores. 

Caldrà presentar el DNI. 



 
 

 

 

TÈCNIC/A EN GESTIÓ AMBIENTAL 

Dimarts 10 de març de 2020 a les 12:00h a la sala de premsa de l’Ajuntament 

de Salou, ubicada a la planta soterrani (-1) de l’Ajuntament, per realitzar la prova 

pràctica. 

La prova pràctica consistirà en respondre una bateria de preguntes tipus test i la 

realització de casos pràctics. La duració màxima de la prova pràctica serà de 2 hores. 

Caldrà presentar el DNI. 

 

COMPOSICIÓ FINAL DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ: 

ORIENTADOR/A LABORAL 

President/a: 

Titular: Ines Gil Casión, Cap de Recursos Humans, Organització i Qualitat de 

l’Ajuntament de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 

Vocals: 

Titular: Miguel Ángel Gómez Doblado, Coordinador de l’àrea de serveis a les persones 

de l’Ajuntament de Salou. 

Titular: Monika Lamelas Allende, Administrativa de l’Àrea d’Ocupació de l’Ajuntament 

de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 

 

Secretària: 

Titular: Montserrat Samper Alegret, Auxiliar Administrativa de l’àrea de RRHH, 

Organització i Qualitat de l’Ajuntament de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 

 

L’òrgan de selecció podrà demanar l’assessorament, amb veu i sense vot, del personal 

tècnic que considerin convenient. 

PROSPECTOR/A D’EMPRESES 

President/a: 

Titular: Ines Gil Casión, Cap de Recursos Humans, Organització i Qualitat de 

l’Ajuntament de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 



 
 

 

 

Vocals: 

Titular: Miguel Ángel Gómez Doblado, Coordinador de l’àrea de serveis a les persones 

de l’Ajuntament de Salou. 

Titular: Monika Lamelas Allende, Administrativa de l’Àrea d’Ocupació de l’Ajuntament 

de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 

 

Secretària: 

Titular: Montserrat Samper Alegret, Auxiliar Administrativa de l’àrea de RRHH, 

Organització i Qualitat de l’Ajuntament de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 

 

L’òrgan de selecció podrà demanar l’assessorament, amb veu i sense vot, del personal 

tècnic que considerin convenient. 

TÈCNIC/A DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA I L’EMPRESA 

President/a: 

Titular: Ines Gil Casión. Cap de Recursos Humans, Organització i Qualitat de 

l’Ajuntament de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 

Vocals: 

Titular: Miguel Ángel Gómez Doblado, Coordinador de l’àrea de serveis a les persones 

de l’Ajuntament de Salou. 

Titular: Monika Lamelas Allende, Administrativa de l’Àrea d’Ocupació de l’Ajuntament 

de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 

 

Secretària: 

Titular: Montserrat Samper Alegret, Auxiliar Administrativa de l’àrea de RRHH, 

Organització i Qualitat de l’Ajuntament de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 

 

L’òrgan de selecció podrà demanar l’assessorament, amb veu i sense vot, del personal 

tècnic que considerin convenient. 

TÈCNIC/A EN GESTIÓ AMBIENTAL 

 



 
 

 

President/a: 

Titular: Ines Gil Casión. Cap de Recursos Humans, Organització i Qualitat de 

l’Ajuntament de Salou.Suplent: El qui designi la corporació. 

Vocals: 

Titular: Josep Mª Ferran Mercadé, Cap de secció de projectes urbans de l’Ajuntament 

de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació 

Titular: Monika Lamelas Allende, Administrativa de l’Àrea d’Ocupació de l’Ajuntament 

de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 

 

Secretària: 

Titular: Montserrat Samper Alegret, Auxiliar Administrativa de l’àrea de RRHH, 

Organització i Qualitat de l’Ajuntament de Salou. 

Suplent: El qui designi la corporació. 

 

L’òrgan de selecció podrà demanar l’assessorament, amb veu i sense vot, del personal 

tècnic que considerin convenient. 

 

La no presentació a la prova pràctica serà motiu d’exclusió del procés selectiu. 

 

Salou, 27 de febrer de 2020 


