
 

PROCÉS SELECTIU

Borsa de Treball Borsa de Treball d’Administratius/ives de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp i de les Entitats Públiques Empresarials (NOSTRESERVEIS i 

NOSTRAIGUA)

ACTA  DEL TRIBUNAL

Dades de l’acte

Lloc IES Antoni Ballester de Mont-roig del Camp
Data 17 de maig de 2019
Hora d’inici 16:00 h.
Hora acabament 17:15 h.

Procés selectiu

Núm. Exp. 837/2019 Borsa de Treball  d’Administratius/ives  de l’Ajuntament 
de Mont-roig del  Camp  i de les Entitats Públiques Empresarials 
(NOSTRESERVEIS i NOSTRAIGUA)

Plaça Administratius/ives
Grup C1
Règim jurídic Funcionari/ària interí/ina / Laboral
Sistema Concurs-oposició
Convocatòria JGL de 23-01-2019

President Xavier Tardiu Bonet
Secretària Yolanda Llorens Vernet

 Vocal de l’Administració Octavi Anguera Ortiga
Vocal de l’Administració Janina Castellnou Rovira
Vocal de l’EAPC M. Teresa Aguilar Pujol

A Mont-roig del Camp en el lloc i data esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit i 
constituït el tribunal nomenat per continuar amb la realització de 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 Entitats Públiques Empresarials 
(NOSTRESERVEIS i NOSTRAIGUA).
 
El tribunal fa una crida als aspirants presentant l’acreditació oportuna. 

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, es publiquen el nom i cognoms i s’afegeix la 
quarta, cinquena, sisena i setena xifra numèrica del document nacional d’identitat, 
número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

Aspirants NO PRESENTATS:

D-S001/V-2.2/02.18 1 



 

COGNOMS, Nom
Núm 

d’Identificador
ARANDA SUMARROCA, David ***2232**
DRAGA DRAGA, Mònica ***3704**
LÓPEZ JOVÉ, Mònica ***0732**
MADURELL SEGUER, Guillem ***2434**
MARTÍ BENAIGES, Aina ***0655**
MARTIN GENE, Cristina ***2080**
MENA LOMAS, Elvira - Eva ***1432**

Aspirants PRESENTATS:

COGNOMS, Nom
Núm 

d’Identificador
ANGUAS MAGANES, Cristina ***0979**
ARBÓ FERRÉ, Núria ***2612**
CUENCA PRIM, Matilde ***8621**
EROLES PUJOL, Maria Francisca ***7751**
FERRATÉ MONCUSÍ, Gabriel ***7672**
GAÑÁN JANSÀ, Josep ***2934**
LAGUNA PES, Miquel ***0399**
MASDEU FIGUERAS, Adela ***3173**
MAYANS SUBIRATS, Virginia ***9650**
MISEROL CONESA, Judith ***3183**
MODOL BOQUÉ, Cristina ***8115**
ORTEGA GONZÁLEZ, Gema ***1765**
PICÓN SÁNCHEZ, Jéssica ***0838**
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Olga ***4366**
ROFES JORDÁN, Noemí ***9871**
RULL SALORT, Montserrat ***9310**
SANCHEZ TERRERO, Paula ***7389**
SANTOS LÓPEZ, Gabriel ***9349**
TASSO ANSALDI, Gladys Mabel ***9350**
VIDIELLA OCHOA, José Luis ***7996**
VILADOMAT AGUSTÍ, Òscar ***9216**

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, es continua amb el procés de selecció amb el 
segon exercici de la fase d’oposició:

2. Segon exercici: Prova tipus test de coneixements

Aquesta prova consisteix en la realització d’un test de 50 preguntes amb quatre 
respostes alternatives sobre el temari especificat en les bases.

La forma de puntuació de l’exercici és la següent:
- 0,20 punts per resposta correcta.
- Descomptar 0,05 per resposta incorrecta.
- 0 per sense resposta o resposta anul·lada.
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La durada d’aquesta prova és d’una hora. Aquesta prova és de caràcter eliminatori i es 
qualificarà  sobre  un  màxim  de  10  punts,  essent  necessari  obtenir  un  5  per  a 
superar-la.

Es realitza la prova tipus test de coneixements que ha preparat el Tribunal sense cap 
més incidència.

La prova finalitza a les 17:15 h. 

El Tribunal s’emplaça per al proper dia 22 de maig de 2019, a les 8:30 hores, a la sala 
de sessions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, situat a la Carretera de Colldejou, 
s.n., per tal de poder corregir el segon exercici: Prova tipus test de coneixements

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

Mont-roig del Camp, 17 de maig de 2019.

Signatura,

Yolanda Llorens Vernet
Secretària

Document signat electrònicament al marge.
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