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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL, DESENVOLUPAMENT I
RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU - CONVOCATÒRIA
OFERTA PÚBLICA 2 PLACES DE MONITOR/A SOCORRISTA
ESPORTIU/VA
En data 29 de juliol de 2021, a les 08:45 hores del matí es reuneix a la Casa de Cultura el
Tribunal, que queda constituït de la forma següent:
President/a:
Titular:
Vocals:
Titular:
Suplent:
Titular:
Secretari/ària:
Suplent:

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

1.- Francisco Sancho Cano (SIG) (President del tribunal), 29/07/2021 14:36

Francesc Sancho Cano, cap de Serveis Personals
Dioni Garcia Caballero, responsable tècnic d’Esports
Sílvia Sentanera Díez, designat/da per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya
Jeanne Badal Fernández, socorrista monitora d’Esports
Maria José Medina Bueno, administrativa de Recursos Humans

Tal com estableixen les bases generals que regeixen els processos selectius ordinaris,
les persones aspirants que no comptin amb el certificat o títols exigits a les bases
específiques i convocatòria, han de realitzar una prova de llengua catalana de caràcter
obligatori i eliminatori.
Les persones que no han acreditat mitjançant certificat d’equivalència el nivell exigit, son
cridades a la realització de la prova de català, el dia 27 de juliol de 2021 a les 15:30
hores, a les dependències de la Casa de Cultura. Les persones presentades son les
següents:
Cognoms, nom

OLIAS SOLER, JAVIER

El dia 28 de juliol de 2021, a les 14:00 hores, el Servei de Català trasllada al tribunal les
qualificacions de les persones aspirants en funció de les puntuacions obtingudes en
cadascuna de les àrees avaluades, essent les següents:
Cognoms, nom

OLIAS SOLER, JAVIER

Prova nivell
suficiència català (C1)

NO APTE/A

El tribunal es reuneix per comprovar l’acreditació de la possessió de coneixements
mínims de la llengua catalana equivalents al nivell de suficiència (C1) de la Junta
Permanent de Català de la resta de persones candidates.
Les persones que n’han acreditat la possessió, han estat prèviament declarades
exemptes de realitzar la prova de nivell, atès que han presentat una certificació
equivalent.
Cognoms, nom

Nivell suficiència català
(C1)
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1.- Francisco Sancho Cano (SIG) (President del tribunal), 29/07/2021 14:36

MORELL LLORENS, REBECA FELICIA

APTE/A*

TOURON CASAOLIVA, MARC
APTE/A*
* Exempts de realitzar la prova de català per acreditar documentalment el nivell de suficiència
(C1).

El Sr. President declara obert l’acte, d’acord amb el que disposen les bases generals i
específiques que regeixen el procés selectiu.
Les persones aspirants presentades són les que es relacionen a continuació, les quals
acrediten la seva identitat davant del Tribunal.
Cognoms, nom

MORELL LLORENS, REBECA FELICIA

Es procedeix a realitzar la fase d’oposició amb la Prova 1. Teòrica. Coneixements
comuns, que consisteix a respondre per escrit, en el termini màxim de 30 minuts un
qüestionari que consta de 20 preguntes amb respostes alternatives relacionades amb el
contingut del temari de l’annex 1.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

La valoració d’aquesta prova és d’entre 0 i 10 punts, quedant eliminada la persona
aspirant que obtingui una puntuació inferior als 5 punts. La valoració de cada resposta
correcta serà de 0,50 punts, i la de cada resposta incorrecta de –0,10 punts.
Realitzada la prova, el Tribunal la revisa i la qualifica amb les puntuacions següents,
traslladant les mateixes als aspirants:
Cognoms, nom

MORELL LLORENS, REBECA FELICIA

Prova 1

3,40

Atès que cap de les persones aspirants han superat la prova eliminatòria 1, no es pot
continuar amb les següents proves de la Fase d’oposició.
El tribunal declara deserta la convocatòria del procés de selecció per proveir en propietat
2 places de monitor/a socorrista.
El Sr. President dóna per finalitzada la sessió d’avui de la qual, com a Secretària del
Tribunal, dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 10:30 hores.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

