GENERALITAT DE CATALUNYA

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA
DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE
FACULTATIU/IVA
ESPECIALISTA
EN
PEDIATRIA
I
LES
SEVES
ÀREES
ESPECÍFIQUES (PED. LLIURE-2018)
(Núm. d’identificació de la convocatòria PED. LLIURE-2018. DOGC núm. 7583, de
21.3.2018)
Categoria:

FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN
ÀREES ESPECÍFIQUES

PEDIATRIA I

LES

SEVES

Una vegada finalitzat el termini per a les reclamacions relatives a la segona prova de
llengua catalana, el tribunal procedeix a convocar a les persones que d’acord amb allò
previst a la base 8 de les bases de la convocatòria han de realitzar el segon exercici de la
segona prova de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola), d’acord amb la relació que figura en
l’annex 1 d’aquest document.
D'acord amb el previst a l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es
regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants admeses en el
procés selectiu que tinguin una nacionalitat d'un estat en què la llengua oficial no sigui el
castellà han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral
com en l'escrita.
Per tal d'acreditar el coneixement de llengua castellana, la persona aspirant haurà de fer
una prova, que serà avaluada pel tribunal. La prova consistirà en una redacció d’unes 200
paraules, i en mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel
tribunal. El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera
part i 15 minuts per a la segona. La valoració d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a i el
tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.
Estan exemptes de fer la prova de coneixements de llengua castellana les persones
aspirants que acreditin estar en possessió d'algun dels certificats o diplomes que preveu la
base 6.2.1 b) de les bases generals.

Data, hora i lloc de realització de la prova de llengua castellana:
Data de realització de la prova: Dijous dia 25 d’abril
Hora de convocatòria: 15 hores
Lloc: Sala S1 al Soterrani
Institut Català de la Salut Gran Via de les Corts Catalanes, 587 de Barcelona
Barcelona, 23 d’abril de 2019

Lluís Quadrat Bosch
Secretari del tribunal
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CHANDARIA CHANDARIA, KARTIK BABULAL
CRESTO ELENA
IACOB EUGENIA TATIANA
KRET, MONIKA AGNIESZKA
PAGONE TANGORRA, FILOMENA
PORTOLANI, NICOLA
PAPALEO PAPALEO, ANDREA
TRIFU, IULIANA CARMEN
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