ANUNCI
Per Decret del Gerent de l’entitat pública empresarial local TAC DOTZE de data 4 de
desembre, es RESOL entre d’altres aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos al procés selectiu per la constitució d’una borsa de treball de
Periodistes/Comunicadors Audiovisuals pel canal públic de televisió TAC12, i que tot
seguit es transcriu:

Primer. Declarar admesos i exclosos definitivament al procés selectiu per a la constitució d’una
Borsa de treball de Periodistes/Comunicadors, als candidats que es relacionen l’Annex II, i que
figura a l’expedient.
Segon. Aquells aspirants que no han acreditat suficientment estar en possessió del nivell de
llengua catalana exigit a la convocatòria Annex I hauran d’examinar-se el dia i l’hora que
s’indiquen tot seguit . Els aspirants que no superin la prova quedaran automàticament exclosos.
Prova de coneixements de llengua catalana:
Data: 9 de desembre
Hora: 10.00 hores
Lloc: Sala d’Actes. Edifici IMET. Ramon y Cajal, 70 43005 Tarragona
El Consorci per a la Normalització lingüística de Tarragona ha designat per aquesta prova el
tècnic/assessor: Enric Garriga Martí
Tercer. Convocar els membres del tribunal qualificador del procés selectiu el dia 10 de
desembre a les 9:15 hores per a la seva constitució.
Quart. Convocar els aspirants admesos definitivament, i que, en el seu cas, hagin superat la
prova de coneixements de llengua catalana a la realització de la prova pràctica.
Prova pràctica:
Data: 10 de desembre de 2020
Horari : 9.45 hores
Lloc: Edifici IMET. Carrer Ramon y Cajal, 70 43005 TARRAGONA
Cinquè. L’ordre d’actuació dels aspirants es determinarà per sorteig abans de la realització de
les entrevistes.
Sisè. Totes les comunicacions i avisos relatius al procés de selecció es duran a terme mitjançant
el web de Tac12, la qual cosa substitueix la notificació individual als interessats.
Per tal de donar compliment a les exigències de la normativa en matèria de protecció de dades
de caràcter personal, es publicarà únicament com a dada d’identificació els tres últims nombres
i la lletra del NIF dels aspirants.
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ANNEX I
Relació d’aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de català.
Identificació
892A
481S

Nom i Cognoms

ANNEX II. Relació Definitiva d’aspirant s admesos
Identificació Nom i Cognoms
012M
161Z
093D
279D
511M
873K
387X
846B
991N
462A
197J
337J
521Q
171Q
153K
359Q
459R
660P
804J
111S
739J
607L
413V
579Y
441J
965D
703G
656D
185P
241M
419A
Carrer Ramon y Cajal, 70 1planta –Edifici IMET- 43005 TARRAGONA// telèfon 877604001 a/e administracio@tac12.tv
NIF Q4300246H

Identificació
947P
772S
430E
534V
199M
820T

Nom i Cognoms

Relació definitiva d’aspirants exclosos
Identificació
042Y
918M
383L

Nom i Cognoms

Motiu exclusió
La titulació no es correspon a l’exigida a les Bases
La titulació no es correspon a l’exigida a les Bases
La titulació no es correspon a l’exigida a les Bases

TOTS ELS ASPIRANTS HAURAN DE PORTAR DNI O DOCUMENT OFICIAL
IDENTIFICATIU ON HI HAGI UNA FOTOGRAFIA.
ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETA QUIRÚRGICA I BOLÍGRAF INDIVIDUAL.

Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
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