
 

 
ACTA NÚM. 01/2020  DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE CONVOCATÒRIA DE PROVES 

SELECTIVES PER A LA CONFECCIÓ DE LA BOSSA DE TREBALL D’AUXILIARS 
ADMINISTRATIUS/VES PER ECO-EQUIP SAM 

 
 
ASSISTENTS: 
 
Josep Miquel Colomer Espinet 
Isabel Sanchez Pelaez 
Montserrat Doblas 
Daniel Carmona 
Constantino Palenciano 
 

A les dependències d’Eco-Equip SAM a Terrassa, el 22 de desembre de 2020 a les 13:00 h. es 
reuneixen els relacionats membres de la Comissió de selecció per a la confecció d’una bossa de treball 
d’auxiliarsi es tracten els punts que tot seguit s’esmenten: 

 

Llista de persones admeses i excloses.   

Els membres de la Comissió de Selecció procedeixen a verificar la documentació presentada pels 
aspirants, decidint la exclusió del procediment de totes aquelles que no han acreditat alguns dels punts 
exigits en l’apartat 3 de la convocatòria. 

S’indica també les persones que no han acreditat estar en possessió del nivell C1 de català, que en cas 
de no aportar-lo hauran de realitzar les proves quina data es fixarà properament.. 

Les persones que abans de la data assenyalada per la realització de la prova aportin la certificació  
acreditativa del nivell corresponent, que podrà  consistir en un certificat expedit per qualsevol institut 
d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació, no hauran de 
realitzar la prova.  

La documentació caldrà aportar-la al e-mail eco-equip@terrassa.cat abans de la realització de la prova. 

No es vàlida per acreditar el nivell de català  la simple acreditació del nivell d’estudis finalitzats. 

La convocatòria per a la realització de les proves en la primera quinzena de gener. 

Es publica a continuació la llista de persones admeses i excloses en el procés selectiu de bossa de 
treball de cuidadors/es. 

A) ADMESES 
Hauran de realitzar la prova de català totes les que en la columna d’acreditació del nivell de català hi 
figura “NO”. 

Nºordre Dni Certificat Nivell C1 Català 
1 46802218-R Si 
2 39152522-J Si 
3 47424745-X No 
4 45494819-Z Si 
5 47152723-D Si 
6 39187012-A Si 
7 44992626-A Si 
8 45641109-R No 
9 38509619-Y No 

10 53078901-F No 
11 46699503-G Si 
12 45647064-E Si 
13 46940457-X No 
14 44991202-M No 

15 53025705-X No 

16 53068425-L Si 



 

   

Nºordre Dni Certificat Nivell C1 Català 
17 48270291-F Si 

18 43437158-W SI 

19 52591683-K Si 

20 X6922265-R Si 

21 45486786-P No 

22 47180204-M No 

23 47421396-L No 

24 43444317-P Si 
 

 

B) EXCLOSES 

Nºordre Dni 
25 47742168-X 

26 45883518-J 

 
 

No havent-hi més assumptes per tractar es dona per finalitzada la reunió a les 13:30 hores, i per tal que 
així consti als efectes oportuns es signa la present pels compareixents en el lloc i data indicats.  

 

Constantino Palenciano 

 

     

     Isabel Sanchez 

 

 

Josep Miquel Colomer 

       Montserrat Doblas 

 

 

Daniel Carmona 

 

 

 


