Valls, 30d'octubrede2018

TAULERANUNCIS

Peí present us dono trasllat de la resolució núm. 02/2018 de Gerencia del Patronat Municipal
d'Esports, emesa en el dia d'avu¡, el contingut literal es elsegüent:
Identificado de 1'expedient
Aprovació de la llista provisional d'aspirant admesos/exclosos al procés de selecció del
concurs-oposició per cobrir una plaga en régim laboral temporal d'auxiliar administratiu/va al
50% de la jornada (PME LT 01/2018), tractant-se d'un cas excepcional i per cobrir una
necessitat urgent i inajornable de servei públic essencial.

Antecedents
Vista la resolució de gerencia 1/2018, de 20 de juny, en el que s'aproven les bases
especifiques i s'obre la convocatoria.

Vist la publicació de la convocatoria al BOPT núm. 188/2018, d'1 d'octubre, a la web del
Patronat Municipal d'Esports, al tauler d'anuncis i a 1'E-tauler.
Vist que el período per a presentar les instáncies va finalitzar el 22 cfoctubre de 2018.

Fonaments dret
A 1'empara del que preveu 1'article 78 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, peí qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locáis.
Vist 1'article 17é. punt e) deis Estatuts del Patronat Municipal d'Esports, el que estableix que
son funcions del gerent, entre altres, aprovar les bases de proves selectives i concursos de
provisió de llocs de treball.
Per tot aixó, en exercici de les competéncies que m'han estat conferides en virtut del
nomenament mitjan?ant 1'acord del Pie de 1'Ajuntament de 28 dejunyde 2016.

RESOLC:
PRIMER: Aprovar la llista provisional d'admesos/exclosos a la convocatoria per a la selecció
de personal laboral temporal LT 01/2018 d'auxiliar administratiu/va, així com les persones que
han quedat exemptes de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana

(nivellC.1):

D.N.I,

161
168
407
538
555
606
807

ADMÉS/SA
Admés/a
Admés/a
Admés/a
Admés/a
Admés/a

Admés/a
Admés/a

PROVANIVELLCCATALÁ
Ha de realitzar prova de Cátala
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a

846
970
973
991

Admés/a
Admés/a
Admés/a

Noadmés/a(1)

Exempt/a
Ha de realitzar prova de Catalá_

Exempt/a
Exempt/a

Nota 1: No s'ha acreditat estar en possessió de la titulado mínima exigida a les bases de la
convocatoria.

SEGON: Es concedeix un termini de deu dies hábils per a possibles reparacions i possibles
reclamacions. El termini per a presentar les al-leaacions fínaliíza el_proper día 14 de
novembrede2018.
Transcorregut aquest termini, cas que no hi haguessin reclamacions ni reparacions la llista
esdevindrá com a definitiva.
TERCER: La data de la primera prova es fixará quan la llista esdevingui definitiva, passat el
termini d'al-legacions. Es publicará al tauler d'anuncis del Patronal Municipal d'Esports situat
al carrer Prat de la Riba, 15-17 (pavelló Joana Ballart), a la web del mateix i a 1'E-Tauler del
Patronat Municipal d'Esports.
La resta de proves es programaran d'acord amb el desenvolupament general del procés.
QUART: Donar publicitat cTaquest acord al tauler d'anuncis del Patronat Municipal d'Esports
situat al carrer Prat de la Riba, 15-17 (pavelló Joana Ballart), a la web del mateix i a 1'E-Tauler
del Patronat Municipal d'Esports, a efectes de notificació ais interessats.»
La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes.

El secretan, p.d.

Decret 856/03, de 6 de setembre
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