
PROCÉS SELECTIU

Borsa de Treball de peó de manteniment d’espais públics

ACTA  DEL TRIBUNAL

Dades de l’acte
Lloc Casa de Cultura Agustí Sardà
Data 18 de setembre de 2018
Hora d’inici 09:00 h.
Hora acabament 12:00 h.

Procés selectiu
Exp. núm. 209/2018
Denominació del lloc: Peó de manteniment d’espais públics 
Adscripció: Brigada de  de NOSTRESERVEIS
Grup de classificació: Grup 2 del Conveni Col·lectiu
Retribució : Segons conveni

President: Octavi Anguera Ortiga
Secretari: Enric Roig Solé
Vocals: Maria Anguera Aguiló

Teresa Fernández Hernández

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

****1615V

****7268N

Aspirants PRESENTATS

DNI

****6071B

****6850M

****5026T

****0650J

****1961X

****3743S

****9236E

****3940B

****5054Q

****0351C



****4012D

****1515C

****3038K

****8315X

****4833R

****1689Q

****9131K

****8327Q

****3875V

****8893K

****9011R
****6283M
****2564V

D’acord amb les bases aprovades el passat 24 de juliol de 2018 per Resolució de la Vicepresidència  
número 209/2018 i la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 7 d’agost. Vist que 
el dia 10 de setembre de 2018 es va publicar el llistat definitiu d’admesos i exclosos a la pàgina web 
municipal, s’inicia el procés amb fase d’oposició.

D’acord amb les bases específiques d’aquesta fase d’oposició, el primer exercici consisteix en una prova  
escrita de coneixements.

Prova de coneixements

La prova consisteix  en la realització d’un examen tipus test  basat  en el  coneixement del  municipi, 
funcions pròpies del lloc de treball i prevenció de riscos laborals.
La valoració és de 0 a 5 punts, i s’ha d’obtenir una nota mínima de 2,5 per a superar-la. Aquesta prova  
és de caràcter eliminatori. 

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

DNI NOTA

****6071B 3,33

****6850M 4,33

****5026T 4,00

****0650J 4,67

****1961X 4,00

****3743S 4,33

****9236E 3,00

****3940B 4,33



****5054Q 4,00

****0351C 5,00

****4012D 4,67

****1515C 4,67

****3038K 3,00

****8315X 5,00

****4833R 3,67

****1689Q 4,67

****9131K 5,00

****8327Q 4,33

****3875V 3,67

****8893K 4,00

****9011R 5,00
****6283M 5,00
****2564V 4,33

El Tribunal emplaça als tots els aspirants que han superat l’examen de la fase oposició a la 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, contractes, títols i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats per la fase de concurs.

Llegida la present Acta i trobada conforme, la signo jo com a president del tribunal, que certifico, en 
data i lloc consignada a l’emplaçament.

Octavi Anguera Ortiga
President del tribunal
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