
ACTA NÚM. 01

PROCÉS DE SELECCIÓ DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA EN
RÈGIM LABORAL TEMPORAL NETEJADOR/A 52,90% JORNADA LABORAL PER AL

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

(ref. convocatòria PME LT 01/2019)

Actes previs

Per  Resolució  de  gerència  núm.  03/2019,  de  28  de  maig,  s'aprova  la  llista  provisional
d'admesos/exclosos,  determina  els  candidats  exempts/es  de  realitzar  la  prova  de
coneixement  de  llengua  catalana,  i  fixa  un  termini  de  deu  dies  hàbils  per  a  presentar
al·legacions. 

Per  Resolució  de  gerència  núm.  04/2019,  de  12  de  juny,  s'aprova  la  llista  definitiva
d'admesos/exclosos, i determina els candidats exempts de realitzar la prova de coneixement
de llengua catalana.

Queden exempts tots els candidats de realitzar la prova de llengua castellana.

Formen part de l’òrgan qualificador les següents persones:

President: Sr. David Segarra Gormaz, tècnic del Patronat d'Esports
Vocal:  Sr. Joaquim Reyes Celma, tècnic del Patronat d'Esports
Vocal i secretari: Sr. Màrius Estil·les Clofent, secretari per delegació del Patronat d’Esports

FASE OPOSICIÓ
Les proves de la fase d’oposició es realitzen a les oficines del Patronat d’Esports situades al
pavelló Joana Ballart, Prat de la Riba, 15-17, de Valls.

Prova de llengua catalana

La prova de llengua catalana es  realitza  de  9.00  h  a  10.00  h,  i  la  relació  d’aspirants  i
resultats són els següent:

Qüestionari test

Aquesta fase té caràcter obligatori, sumatori i eliminatori.  

• Qualificació: de 0 a 10 punts.
• Puntuació:  1  punt  per  pregunta  correcta,  minoració  0,33  punts  per  pregunta

incorrecta, 0 punts per pregunta no contestada.
• Puntuació mínima: 5 punts

DNI NOM COGNOMS PROVA NIVELL A2 CATALÀ
571 APTA
640 APTE



No es presenten al qüestionari test i, per tant, queden exclosos del procés els candidats/es
següents:

El qüestionari test es realitza de 10.45 h a 11.15 h, i la relació d’aspirants i resultats són els
següents:

Prova  teòrica i pràctica

Aquesta fase té caràcter obligatori, sumatori i eliminatori. 

• Qualificació: de 0 a 10 punts.
• Puntuació mínima: 5 punts

La prova teòrica i pràctica es realitza de 12.00 h a 12.30 h, i la relació d’aspirants i resultats
són els següents: 

D’acord amb els barems de puntuació de las bases de selecció, l’aspirant 640 no ha superat
la puntuació mínima de 5 punts i, en conseqüència, queda exclòs del procés de selecció.

Resultat  FASE OPOSICIÓ

Una vegada realitzades les proves de la fase d’oposició i valorats els resultats, el tribunal
qualificador acorda:

1.  Declarar  no  apte/a  i,  per  tant,  exclosos  del  procés  de  selecció,  els/les  candidats/es
següents:

2.  Declarar  aptes  i,  per  tant,  que  continuen  a  la  fase  de  concurs  els/les  candidats/es
següents: 

DNI NOM COGNOMS NOTA
571 10,00 APTA
640 7,66 APTE

DNI NOM COGNOMS
082

DNI NOM COGNOMS NOTA
571 8,00 APTA
640 4,00 NO APTE

DNI NOM COGNOMS Prova 1 Prova 2 TOTAL
571 10,00 8,00 18,00

DNI NOM COGNOMS
640



3. Publicar els resultats a efectes de notificació al tauler d'anuncis del Patronat d'Esports
(Prat de la Riba, 15-17 i passeig President Tarradellas, 2-6, 43800 Valls), a la seva pàgina
web (www.pmevalls.cat) i a l’e-TAULER de l’Ajuntament de Valls.

Les persones aspirants que continuen a la fase de concurs disposen de 10 dies hàbils, a
comptar de l'endemà de la data de publicació, per presentar la relació de mèrits que al·lega
per a la seva valoració, junt amb els originals i fotocòpia compulsada de la documentació
justificativa del mateixos en els termes previstos en les Bases generals disponibles a l'E-
TAULER de la corporació.

A Valls, essent les 13.23 h del dia 14 de juny 2019, i sense cap altre tema més per a tractar,
s'aixeca la present acta, de la qual, com a secretari, en dono fe.

David Segarra Gormaz Joaquim Reyes Celma
President Vocal

Màrius Estil·les Clofent
Secretari i vocal

http://www.pmevalls.cat/
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