ANUNCI
Per Decret del Gerent de l’entitat pública empresarial local TAC DOTZE de data 18 de
novembre, RESOL entre d’altres aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos al procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de
Periodistes/Comunicadors 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 Audiovisuals, als candidats que es relaciones en
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 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: Pendent de confirmació
Data:
Hora:
Lloc:
El Consorci per a la Normalització lingüística de Tarragona designarà per aquesta prova un
tècnic/assessor.
Tercer. Aprovar la següent composició del Tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu:
President:
Xavier Abelló Tomás, Gerent-Director de TAC12
Vocal 1:
Jordi Pazos Sol, Cap Tècnic de TAC12
Vocal 2:
Roser Marquès Palau, Cap de Redacció de TAC12
Vocal 3:
Titular: Esteve Giralt Torras, Vicepresident Demarcació de Tarragona Col·legi de Periodistes
de Catalunya.
Suplent: David Oliete Casanova, vocal de la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Demarcació de Tarragona.
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Vocal 4:
Titular: Francesc Doménech Rull, Professor Associat de la URV, Departament d’Estudis de
Comunicació
Suplent: Guillem Latorre Toral, Professor Associat de la URV, Departament d’Estudis de
Comunicació
Secretari:
Rafael Orihuel Iranzo, Secretari de l’Ajuntament de Torredembarra i Secretari de l’entitat
pública empresarial local Tacdotze
Quart. Convocar els membres del tribunal qualificador del procés selectiu el dia 14 de desembre
a les 9:30 hores per a la seva constitució.
Cinquè. Convocar els aspirants que siguin admesos definitivament a la realització de la prova
pràctica.
Prova pràctica: Pendent de confirmació
Data:
Horari :
Lloc:
Sisè. L’ordre d’actuació dels aspirants es determinarà per sorteig abans de la realització de les
entrevistes.
Setè. 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 II. Relació d’admesos i exclosos
PERFIL Relació d’aspirants provisionalment admesos.
Identificació
012M
161Z
093D
279D
511M
873K
387X
846B
991N
462A
197J
337J
521Q
171Q
153K
359Q
459R
660P
804J
111S
739J
607L
413V

Nom i Cognoms

PERFIL (Periodista) Relació d’aspirants provisionalment exclosos
Identificació
579Y
820T
892A
441J
965D

Nom i Cognoms

Motiu exclusió
3
1
1
5
1, 2, 3, 5
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Identificació
703G
481S
656D
185P
241M
419A
947P
772S
430E
534V
199M

Nom i Cognoms

Motiu exclusió
4, 5
1, 2, 3, 4, 5
3
3
3
3
3
2, 3
1, 2, 3
2,3
1, 2, 3

PERFIL ENG (Periodista) Relació 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

MOTIUS D’EXCLUSIÓ
1 Manca acreditació nivell C1. Ordre 228/2004, de 21 de juny, que regula les equivalències als
certificats de català de la manera següent:
“Article únic
Es consideren equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística que estableix l’article 5 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català, els títols, diplomes i certificats que consten a l’annex”
I en l’Annex es diu:
4.1 Títols de l'ensenyament reglat no universitari.
(....)
Títol de batxillerat (LOGSE) sempre que s'hagin cursat a Catalunya tres cursos qualsevol de
primària i cinc cursos qualsevol entre l'ESO i el batxillerat i s'hagi cursat la matèria de llengua
catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Per acreditar les condicions
acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona
interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina
la Direcció General d'Innovació.
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Títol de batxillerat (BUP), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i el BUP a Catalunya i s'hagi cursat
de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir
del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un
certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació
secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

2 No acredita o acredita de forma insuficient la fotocòpia del document d’identitat
3 No acredita o acredita de forma insuficient la fotocòpia del Permís de Conduir
4 No acredita o acredita de forma insuficient estar en possessió de la titulació acadèmica
mínima requerida (base 2)
5 Manca model normalitzat per prendre part a la convocatòria. La trobareu al web de tac12
https://www.tac12.tv/treballa-nosaltres

Qualsevol aportació de documentació s’ha de fer mitjançant correu
electrònic a l’adreça borsatreballtac12@gmail.com
Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
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