
 

PROCÉS SELECTIU

Borsa de Treball per prestar el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

ACTA  DEL TRIBUNAL

Dades de l’acte

Lloc Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig del Camp
Data 11 d’abril de 2019
Hora d’inici 9:00 h.
Hora acabament 13:30 h.

Procés selectiu

Núm. Exp. 12943/2018  Borsa  de  Treball  per  prestar  el  Servei  d’Atenció 
Domiciliària (SAD)

Plaça Personal del Servei d’Atenció Domiciliària
Grup C2
Règim jurídic Laboral
Sistema Concurs-oposició
Convocatòria JGL de 23-01-2019

President Octavi Anguera Ortiga
Secretària Sònia Piñol Guasch

 Vocal Representant de l’Administració Yolanda Luque Muñoz
Vocal Representant de l’Administració Maria Sabaté Grifoll
Vocal Representant de l’EAPC Anna Cristina Osanz Mur

Representant  del  Servei  Comarcal  de 
Català del Baix Camp CNL de l’Àrea de 
Reus Miquel  Ventura  Consorci  per  a la 
Normalització Lingüística

Teresa Rull Ferré

 Assessor expert Joan Figueras Vila

A Mont-roig del Camp en lloc i dies esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit i constituït 
el tribunal nomenat per realitzar la fase oposició del procés selectiu per a la constitució 
d’una borsa de treball per prestar el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
 
El tribunal fa una crida als aspirants presentant l’acreditació oportuna. 

NO 
PRESENTATS

---

PRESENTATS
…331 – Y 

D’acord amb les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local de data 
23 de gener de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 
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data 5 de febrer de 2019 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
7801,  de  data  1  de  febrer  de  2019,  s’inicia  el  procés  de  selecció  amb  la  fase 
d’oposició:

1. Primer exercici: Prova de coneixements de llengües

Es realitza el primer exercici: Prova de coneixements de llengües: Llengua catalana: 
Consistent en una prova de coneixements de llengua catalana, nivell intermedi B2. La 
valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte. L’aspirant que no resulti apte/a 
quedarà exclòs/a automàticament del procés selectiu. 

Aquesta prova s’ha realitzat amb la direcció del Servei Comarcal de Català del Baix 
Camp  CNL  de  l’Àrea  de  Reus  Miquel  Ventura  Consorci  per  a  la  Normalització 
Lingüística.

El resultat de l’aspirant presentat, es detalla a continuació:

Nº DNI PROVA DE CATALÀ
1 …331 – Y APTE/A

El tribunal emplaça a l’aspirant que ha superat la prova, avui mateix dia 11 d’abril de 
2019, per a la realització de la prova de coneixements a les 11:00 hores a la Casa de 
Cultura Agustí Sardà de Mont-roig del Camp.

El tribunal fa una crida l’aspirant presentant l’acreditació oportuna. 

NO 
PRESENTATS

---

PRESENTATS
...331 – Y

2. Segon exercici: Prova tipus test de coneixements

Es realitza el segon exercici: prova tipus test de coneixements consistent en la 
realització d’una prova de 20 preguntes concretes de coneixements amb quatre 
respostes alternatives sobre el temari que consta a les bases específiques:

La forma de puntuació de l’exercici ha estat la següent:

- 0,5 punts per resposta correcta.
- Descomptar 0,125 per resposta incorrecta.
- 0 per sense resposta o resposta anul·lada.
 

La durada d’aquesta prova ha estat de 20 minuts. Aquesta prova és de caràcter 
eliminatori i es qualifica sobre un màxim de 10 punts, essent necessari obtenir un 5 per 
a superar-la.

El resultat de l’aspirant presentat, es detalla a continuació:
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Nº DNI Prova tipus test
1 …331 – Y 8,00

3. Tercer exercici: Entrevista

Es realitza una entrevista per competències per a determinar la idoneïtat de la persona 
aspirant, el perfil professional i les funcions del lloc de treball.

Aquesta  entrevista  és  de  caràcter  eliminatori  i  es  qualifica  de  0  a  5  punts,  per 
superar-la s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 2,5 punts.
  
Un cop finalitzada l’entrevista, el Tribunal delibera i atorga la següent puntuació: 

Nº DNI RESULTAT ENTREVISTA
1 …331 – Y  5

El Tribunal emplaça l’aspirant que ha superat la fase oposició a la següent fase, fase 
concurs, on se l’hi dóna un termini de 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de 
la publicació d’aquesta acta a la pàgina web de l’Ajuntament,  per tal  que aporti  la 
documentació a valorar en la fase de concurs, juntament amb les certificacions i altres 
documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de concurs.

Aquests aspirants que han superat la fase oposició són:

Nº DNI
1 …331 – Y

Llegida la present Acta i trobada conforme, la signo jo com a President del Tribunal, 
que certifico, en data i lloc consignada a l’encapçalament.

Signatura,

Octavi Anguera Ortiga
President

Document signat electrònicament al marge.
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