
 

EDICTE: Procediment de selecció per a la  provisió d'una plaça d'interí 
tècnic/a  lingüístic/a  de  l'escala  d'administració  especial,  subescala 
Tècnica, tècnics mitjans, grup: A2, nivell 20 de complement de destinació. 
Mitjançant el sistema de concurs-opocisió.

Montserrat, onze d'agost de dos mil catorze, i havent sigut realitzat l'exercici consistent el 
seu desenvolupament en dos parts, amb una durada total d’una hora i mitja:

1.  Exercici  pràctic  on  es  demostra  les  habilitats  en  el  formateig  de  textos  i  la 
maquetació  d’un  document  utilitzant  el  programari  Libreoffice.  Així  com  també  la 
traducció/correcció d'un text.

2.  Contestació  per  escrit  preguntes  que  formularà  el  Tribunal  relacionades  amb 
coneixements  sobre  les  xarxes  socials  (pàgina  web  i  perfils  socials  en  Facebook  i 
Twitter).

I, després d'haver valorat  els  mèrits presentats per aquestos,  per a la provisió d'una 
plaça d'interí tècnic/a lingüístic/a de l'escala d'administració especial, subescala Tècnica, 
tècnics mitjans,  grup:  A2,  nivell  20 de complement de destinació ,  els aspirants han 
quedat qualificats de la següent forma:

OPOSITORS DNI

PUNTUACIÓ
 1 EXERC. 
OPOSICIÓ

(1ª Part)

PUNTUAC..
1 EXER. 

OPOSICIÓ 
(2ª Part)

TOTAL

EXER.OP.

PUNTUACIÓ
MÈRITS

PUNT. 
TOT.

MÈRI.

PUNT.
TOT.

Exper.Profes. Formac.

Ferran Campos i Climent 53608842M 6,16 1.50 7.66 0,15 1,40 1,55 9,21

Vist  aquest  resultat,  aquest  Tribunal  resol  proposar  a  l'òrgan  competent  per  a  la 
provisió de la plaça de Tècnic Lingüístic, amb caràcter d'interí d'aquest Ajuntament, al 
Sr.  Ferran Campos i Climent  amb DNI. 53608842M

La persona  aspirant proposada presentarà en la Secció de Gestió de Personal de la 
corporació, dins del termini de 5 dies naturals, comptats a partir de la publicació de la 
llista d'aprovats, els documents acreditatius de les condicions que per a prendre part 
en  els  distints  procediments  de  selecció  s'exigeixen,  conforme  estableix  la  base 
novena de les bases aprovades.

Montserrat, 11 d'agost de 2014

La Secretària

 Rosa Mª Campos Campos
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