
Valls, 28demaigde2019

TAULERANUNCIS

Peí present us dono trasilat de la resolució núm. 03/2019 de Gerencia del Patronat Municipal
d'Esports, emesa en el dia d'avu¡, el contingut literal es el següent:

«Identificado de 1'expedíent
Aprovació de la llista provisional de persones aspirants admeses/excloses al procés de
selecció del concurs-oposidó d'accés ¡liure, d'una pla^a de personal de neteja al 52,90%
jornada laboral (PME LT 01/2019) fíns a la seva cobertura defínitiva, amortització o altre
situado conforme dret.

Fet
En data 8 cfabril de 2019. la gerencia aprova per resolució 2/2019 ¡es bases especifiques i ¡a
convocatoria del procés de selecció.

La convocatoria ha estaí exposada al púbiic segons anunci número CVE 2019-3918 Enserit al
BOPT de data 3 de maig, a la web i al tauler cTanuncis del Patronal Municipal cfEsports, i a
1'E-tauler de FAjuntament de Valls.

El període per a presentar les instáncies va finafitzar el 24 de maig de 2019.

Fonaments de dret
A fempar del que preveu rarticle 78 i següents del Decret 214/1990, de 30 de Juliol, peí qual
s'aprova el Regiament del personal al sen/ei de les entitats locáis.

L'article 17é. punt e) deis Estatuts del Patronat IVlunÍcipal d'Esports, que estableix que son
funcions de¡ 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 dejunyde2016.

RESOLC:

Primer: Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses/excloses a ¡a
convocatoria per a la selecció de personal laboral temporal LT 01/2019 de personal de neteja,
així com les persones que han quedat exemptes de la realització de ia prova de coneixements
de liengua catalana (nEveli A2):
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NOM COGNOMS
ADMES /
EXCLÓS
Admés/a

Admés/a

Admés/a

TITULACIÓ CÁTALA
Exempt/a

Ha de realitzar prova de CaiaSá

Ha de reaiitzar prova de Cátala
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Segon: Aprovar la composició de ¡'órgan qualificador:

;^M®11!1 President: Sr. David Segarra Gormaz, Técnic del Paíronat cfEsports
Supient: Sr. Eduard Moreno Soto, Técnicdel Patronatd'Esports

;¿^^m Vocal; Sra. Joaquim Royes Celma. Técnicdel Patronatd'Esports
Suplent: Sr. Esther March Guai, Técnicdel Patronatd'Esports

fó^lNKll Vocal i secretan: Sr. Mario Estil-les Clofént. Secretan per delegado del Patronat d'Esports
y 1^ Suplent: Sr. Jerónimo Rivas Gómez. Secretan e.f. de 1'Ajuntament de Valls
ll^tlSI Tercer: Concedir un termini de deu dies hábils per a reparacions i reclamacions, que acaba
^^^i i'11 de juny de 2019.
í- '^ I ^^:'^.^^

^ tí^ p^^^i;'^^
^glglli Transcorregut aquest termini, en cas que no hi hagi reclamacions ni reparacions, la llista
S^SSII esdevé definitiva.

IIKPL^ Quart: La data de les proves es fixará quan ia [lista esdevingui definitiva, després def termini
S^S? d'al-legacions, i es publicará a! tauier d'anunc¡s del Patronat Municipal d'Esports situat ai
fSfffS carrer Prat de ia Riba, 15-17 (pavelló Joana Ballart), a ta seva página web (www.pmevails.caf)
y:y lMY¡ ¡ a |'E-Tau¡er de 1'Ajuntament de Vails.

y-w Cinqué: Publicar el present acord al tauler d'anuncis de! Patronat Municipal d'Esports situat al
*%^. ^ carrer Prat de !a Riba, 15-17 (pavelió Joana Ballart), a la seva página web (www.pmevatls.cat)
^:^^!&1 i a 1'E-Tauler de 1'Aiuntament de Vails.»
1.:^:.>'^S'Í?V.K'ÍÍ^

s^^^rf La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes.

tSiis, El secretan, p.d.

1SS.I Decret 856/03, de 6 de setembre

S3SS Mári^ EstÍl-te^Qf^it^^Ssy^ .-.-.^


