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

Casa de cultura Agustí Sardà.
16 de novembre de 2021
9:00
10:30

Procés selectiu
Núm
Plaça
Grup
Convocatòria

916/2021
Professor/a música especialitat guitarra
7
Resolució de la presidència

Assistents
Tribunal
President
Secretària
Vocal
Vocal
Vocal

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

Xavier Sarrà Ollé
Maria Anguera Aguiló
Patricia Martinez Rodríguez
Joaquima Cedó Quintana
Maurici Dalmau de la Torre

A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el Tribunal
nomenat per realitzar les proves de català del procés selectiu de la borsa de treball de
professors/es de música especialitat guitarra.

Patricia Martínez Rodríguez (3 de 4)
Directora Escola de Música
Data Signatura: 17/11/2021
HASH: 90949bfdeeff1f85b9c3737f9a2bf0fa

D’acord amb les bases aprovades per resolució de la presidència número 2021-0012 de data
18 d’octubre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona CVE 202109182 26 d’octubre de 2021, s’inicia la fase d’oposició
1. Primer exercici: Prova coneixement de llengües:
 Llengua catalana: Les persones candidates que no acreditin documentalment el
coneixement de llengua catalana establert en el punt 2.2 hauran de superar, amb caràcter
obligatori i eliminatori, una prova especifica de coneixements de llengua catalana de nivell
de suficiència C1 (antic nivell C), de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya. La qualificació serà d’apte o no apte. Les persones aspirants que siguin
declarades no aptes quedaran eliminades del procés de selecció
La prova de coneixement de llengua catalana comença a les 9:10 i finalitza a les 10:30
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XAVIER SARRÀ OLLÉ (1 de 4)
Gerent
Data Signatura: 17/11/2021
HASH: 7f6ce0581bfa95078f8adb589a5609dc
Maria Anguera Aguiló (2 de 4)
CAP D’ADMINISTRACIÓ
Data Signatura: 17/11/2021
HASH: fb0bcc955440673139daf6e2bb7434cc

PROCÉS SELECTIU
Borsa de Treball professors/es de música especialitat guitarra de l’Entitat Pública
Empresarial de Serveis i Obres

DNI
5554J

RESULTAT

DNI
5554J

Maurici
Dalma
u de la
Torre
Firmado
digitalmente
por Maurici
Dalmau de la
Torre
Fecha:
2021.11.18
10:23:28
+01'00'

ASPIRANT
GOMA KNORN, ANDREAS

PROVA
CATALÀ
APTE

ASPIRANT
GOMA KNORN, ANDREAS

El tribunal emplaça als aspirants que es relacionen a continuació a realitzar la prova de
coneixements tindrà lloc el proper dia 27 de novembre de 2021, a partir de les 9:00 hores, a la
Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig, al Carrer Mare de Déu de la Roca, 5 2r pis:

DNI
5554J
5978Y
1038S
2002M
3778C

ASPIRANT
GOMA KNORN, ANDREAS
JANE GOSET, JORDI
DURAN GUAL, PAU
LÓPEZ CELESTINO, IRENE
FLORES DENGRA, RUBEN

La prova de coneixements consisteix segons les bases aprovades per resolució de la
presidència número 2021-0012 de data 18 d’octubre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona CVE 2021-09182 26 d’octubre de 2021, en demostrar els seus
coneixements musicals i la seva capacitat pedagògica fent una classe de guitarra a un alumne.
La durada màxima d’aquesta prova serà de vint minuts.
La valoració és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un 5 per a superar-la. Aquesta prova és de
caràcter eliminatori.
Als aspirants se li comunicarà per correu electrònic l’hora que s’han de presentar per realitzar
la prova.
Seguidament els aspirants que superin la prova de coneixements, segons les bases aprovades
per resolució de la presidència número 2021-0012 de data 18 d’octubre de 2021 i publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona CVE 2021-09182 26 d’octubre de 2021, realitzaran
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Joaquima Cedó Quintana (4 de 4)
cap educació
Data Signatura: 17/11/2021
HASH: 0224df2c5d39d45a431c951ca648186f

ASPIRANT PRESENTAT

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 no eliminatori i es qualificarà de 0 a 5 punts.

Llegida la present Acta i trobada conforme, la signen els membres del Tribunal, juntament amb
mi, la secretària, que certifico, en data i lloc a l’encapçalament.
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Document signat electrònicament al marge

