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ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. RESOLUCIÓ PROVA DE CONEIXEMENTS 

DE LLENGUA ANGLESA PREVISTA AL PUNT6. DE LES BASES REGULADORES 

PER AL PROCÉS SELECTIU D’UN INFORMADOR/A TURÍSTIC 
 

Vilafranca del Penedès, 4 de gener de 2018 

 

Tal i com indiquen les bases reguladores del procés, en el seu punt 6, els aspirants 

que van ser aptes en la prova pràctica i de coneixements en relació a la gestió de 

les comunicacions socials TIC, van ser convocats per a la realització de la prova de 

coneixements de llengua anglesa. 

 

La prova es va celebrar el passat dia 2 de gener a l’acadèmia LINGOMON Idiomes,  

assistint la totalitat dels aspirants convocats. Aquesta prova ha consistit en 

l'acreditació de coneixements de llengua anglesa equivalents al nivell de First 

Certificate, analitzant les habilitats dels aspirants en les competències gramaticals, 

d’escriptura, escolta i conversa. 

 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 

NP: No presentat 

NA: No apta/e 

A: apta/a 

 

COGNOMS I NOM DNI PROVA ANGLÈS 

AVILES MARCE, ARTUR ......240P A 

BLANCH TORT, NURIA ......160K NA 

CARDENETE SURIOL, ROGER ......030V NA 

LEON RIOS, LAURA ......914Q A 

OLIVELLA HERNANDEZ, ANGEL ......056B A 

QUELART BOU, SUSANA ......347Y A 

VALLS CASANOVAS, SILVIA ......130X A 
 

 

Tal i com indiquen les bases reguladores del procés en el punt 6 de les mateixes, es 

demana els aspirants que han estat aptes, en la prova d’anglès, a presentar aquella 

documentació acreditativa dels requisits i/o mèrits al·legats. El termini per la 

presentació d’aquesta documentació finalitzarà el proper dia 14 de gener. Les 

persones aspirants hauran de presentar la documentació al Registre General de 

l’Ajuntament o bé mitjançant alguna de les altres formes previstes per l’article 16.4 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.  

 

I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió.  

 

 

El president,       Vocals,  


