
 

PROCÉS SELECTIU

Borsa de Treball de Tècnic/a mitjà/ana adscrit al Pla Educatiu d’Entorn.

ACTA  DEL TRIBUNAL

Dades de l’acte
Lloc Casa de Cultura Agustí Sardà
Data 4 de setembre de 2018
Hora d’inici 09:00 h.
Hora acabament 12:00 h.

Procés selectiu
Exp. núm. 7997/2018
Plaça Tècnic/a mitjà/ana adscrit al Pla Educatiu d’Entorn
Grup A2
Règim jurídic Laboral
Sistema Concurs-oposició
Convocatòria JGL de 04-07-2018

President Xavier Tardiu Bonet
Secretari Sònia Piñol Guasch
Representant de l’Ajuntament Octavi Anguera Ortiga
Vocal EAPC Sílvia Margalef Marsal
Vocal del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat Catalunya

Alexandra Judith Estopà Blanch

A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el tribunal 
nomenat per realitzar les proves de selecció per cobrir les places relacionades. 

Aspirants NO PRESENTATS

DNI
...535–G

Aspirants PRESENTATS

DNI
...500–D
…727–N
...994–K

D’acord amb les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local de data 4 
de juliol de 2018 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 
139, de data 18 de juliol de 2018 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

 



 

número 7663, de data 13 de juliol de 2018, s’inicia el procés de selecció amb la fase 
d’oposició:

D’acord  amb  les  bases  específiques  el  segon  exercici  d’aquesta  fase  d’oposició 
consisteix en una prova pràctica:

2. Segon exercici: Prova pràctica

Aquesta  prova  consisteix  en  la  realització  d’un  supòsit  pràctic  d’acord  amb  els 
exercicis plantejats pel tribunal i  vinculat a les funcions pròpies del lloc de treball a 
proveir, en relació al temari relacionat a l’Annex I de les bases reguladores d’aquest 
procés. 

En aquest  exercici  es valorarà  el  coneixement  i  el  domini  pràctic  de les tasques i 
funcions  bàsiques  a  desenvolupar  i  el  coneixement  de  la  realitat  del  municipi, 
especialment  en  relació  amb  la  realitat  associativa,  participativa  i  educativa  de 
Mont-roig del Camp. 

La durada d’aquesta prova és d’una hora. Aquesta prova es de caràcter eliminatori i es 
qualificarà  sobre  un  màxim  de  10  punts,  essent  necessari  obtenir  un  5  per  a 
superar-la. 

Els  resultats  dels  aspirants  presentats  en  aquesta  prova  teòrica,  es  detallen  a 
continuació:

Nº DNI RESULTAT SEGON EXERCICI
1 ...500–D 6,25
2 …727–N 4,39 (No superat)
3 ...994–K 5,06

El Tribunal emplaça als aspirants que han superat la prova anterior a realitzar el tercer 
exercici, corresponent en la realització d’una entrevista, a les 11:00 hores d’avui mateix 
en el mateix lloc. 

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, l’aspirant  
que no obtingui com a mínim 2,5 punts de puntuació es considerarà no superat.
  
Un  cop  finalitzades  les  entrevistes,  el  Tribunal  delibera  i  atorga  les  següents 
puntuacions: 

Nº DNI RESULTAT TERCER EXERCICI
1 ...500–D 4,75
2 ...994–K 3,00

El Tribunal emplaça als aspirants que han superat la fase oposició a la següent fase, 
fase concurs,  on se’ls  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 

 



 

aportin  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 ...500–D
2 ...994–K

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.

Mont-roig del Camp, 4 de setembre de 2018
 

Xavier Tardiu Bonet
President 
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