Borsa de Treball d’Administratius/ives de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i
de les empreses municipals (NOSTRESERVEIS i NOSTRAIGUA)

ACTA DEL TRIBUNAL
Dades de l’acte
Lloc
Data
Hora d’inici
Hora acabament

Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig del Camp
9 de maig de 2019
9:00 h.
09:15 h.

Procés selectiu
837/2019 Borsa de Treball d’Administratius/ives de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp i de les empreses municipals
(NOSTRESERVEIS i NOSTRAIGUA)
Auxiliars Administratius/ives
Plaça
Grup
C2
Règim jurídic Funcionari/ària interí/ina / Laboral
Sistema
Concurs-oposició
Convocatòria JGL de 23-01-2019
Núm. Exp.

President
Secretària
Vocal Representant de l’Administració
Vocal Representant de l’Administració
Vocal Representant de l’EAPC

Xavier Tardiu Bonet
Sònia Piñol Guasch
Octavi Anguera Ortiga
Yolanda Luque Muñoz
M. Teresa Aguilar Pujol

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

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 d’Administratius/ives de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i de
les empreses municipals (NOSTRESERVEIS i NOSTRAIGUA).
El tribunal fa una crida als aspirants presentant l’acreditació oportuna.
NO
PRESENTATS
...774-Y
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Sònia Piñol Guasch (1 de 1)
Cap d'Unitat RRHH
Data Signatura: 09/05/2019
HASH: 325a93d92bd7951ad59a0085dc781d93

PROCÉS SELECTIU

...175-C

PRESENTATS
...125-B
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
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 C1. 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.
L’aspirant presentat, amb l’identificador número ...125-B, presenta davant el Tribunal el
certificat expedit pel Departament d’Educació, equivalent al nivell C1 de català i per
tant, aquest l’eximeix de realitzar la prova i el/la declara APTE/A
Nº
1

DNI
...125-B

PROVA DE CATALÀ
APTE/A

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

Signatura,

Sònia Piñol Guasch
Secretària

Document signat electrònicament al marge.
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Mont-roig del Camp, 9 de maig de 2019.

