
CONVOCATÒRIA I  PROVES  DE  SELECCIÓ  PER  LA FORMACIÓ  DE  BORSA DE 
TREBALL DE PERSONAL ADMINISTRATIU EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ

ACTA DE VALORACIÓ

Identificació de la sessió

Núm.: 2
Data: 22 d’agost de 2017
Hora: les 9.15 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Constantí (Carrer Major, número 27)

Membres del Tribunal qualificador

President:
Ignacio Río Santos 

Vocals:

Josep Ma Moreno Alcántara
Mariona Valls Cunillera
Ma Eulàlia March Domingo

Secretari:
Ma José Pintor Ardil

La  senyora  Glòria  Grant  Vilella  no  ha comparegut  al  tribunal  de  selecció,  no  essent 
possible avisar al seu suplent. El tribunal actua amb la majoria legalment reguerida. 

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Desenvolupament i resultats de la Primera fase. Primer exercici. Coneixements de 

llengües. 
3. Ratificació de l’acta pels membres del Tribunal qualificador.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Els membres del Tribunal qualificador aproven per unanimitat l’acta de constitució de la 
sessió anterior.

2.  Desenvolupament i resultats de la Primera fase. Primer exercici. Coneixements 
de llengües. Prova de català.
A tenor d’alló establert a la base 8a de les bases que regeixen la present convocatòria, 
aquells aspirants que no acreditèssin documentalment el nivell C1 de Català, haurien de 
realitzar la prova de coneixements establerta.
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Es procedeix a fer cridament dels aspirants que han de realitzar la prova d’acord amb 
l’informe del Servei Comarcal de Català del Tarragonès de data 19 de juny de 2017 i que 
son els següents:

- 2367-B
- 2292-R

L’aspirant amb DNI 3644-R ha acreditat que va superar una prova de llengua catalana 
nivell C en aquest Ajuntament de Constantí, obtenint plaça en el procés de selecció en 
que estaba inclosa, segons resolució de l’alcaldia 582/2016 de 30 de juny de 2016

Assisteix com assessor del tribunal per la realització d’aquesta prova el senyor Gerard 
Guasch Robles, d’acord amb la designació feta pel Consorci de Normalització Lingüística 
en data 18 de juliol de 2017.

Els aspirants als quals s’ha realitzat cridament no han comparegut a la realització de la 
prova, quedant així exclosos del procediment de selecció. 

3. Ratificació de l’acta pels membres del Tribunal qualificador.

En prova  de conformitat,  signen  aquest  document  en  el  lloc i  la  data  indicats  a 
l’encapçalament.

Ignacio Río Santos 
El president del tribunal

Ma José Pintor Ardil
La secretària del tribunal
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