
 
 ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCEDIMENT 
DE SELECCIÓ PER A CONTRACTAR DOS PLACES DE TAQUILLER/A PER LA 
TEMPORADA DE PISCINES 2019. 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Data: 24 de maig de 2019 
Hora d’inici: 10:30 hores 
Hora de finalització: 14:00 hores 
Lloc: Ajuntament de Flix. Sala de Comissions.  
Hi assisteixen: 
 

-President:  Toni Garcia Juan, Tècnic d’Esports de l’Ajuntament de Flix. 
 

-Vocals: 
 

- Vocal: Sra. Raquel Moreno Ruiz, tècnica d’intervenció. 
 

- Vocal: Sra. Margarita Llauradó Aribau, tècnica de secretaria. 
 

 
 Secretaria: Sra. Dolors Martínez Agüera, funcionària de la Corporació. 

 
 
Ordre del dia 
 
1. Constitució del tribunal qualificador. 
 
2. Examen dels tràmits que s'han seguit i de les bases del concurs. 
 
3. Examen dels mèrits. 
 
4. Realització de l’entrevista. 
 
Desenvolupament de la sessió 
1. Constitució del tribunal qualificador 
El president obre la sessió i dóna possessió dels càrrecs respectius als membres del 
tribunal qualificador, que els accepten, prometen complir correctament i fidelment la 
missió encomanada i fan declaració jurada o promesa de no trobar-se en cap de les 
circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic 
del sector públic. 
Com que no hi ha cap membre del tribunal en qui concorrin les causes d'abstenció 
establertes en la disposició esmentada, sens perjudici de les possibles recusacions 
que poden presentar els aspirants o tercers que tinguin interès legítim per a participar 
en el concurs, es considera que poden continuar les actuacions previstes.  
En conseqüència, el president declara constituït vàlidament el Tribunal qualificador, 



que, des d'aquest moment, ha d'actuar amb la majoria dels seus membres, titulars o 
suplents.  
 
2. Examen dels tràmits que s'han seguit i de les bases del concurs. 
 
El tribunal examina detingudament, en l'expedient, els tràmits que s'han seguit, i 
també, molt especialment, les bases del concurs.  Tant els tràmits com les bases 
s’ajusten totalment a les disposicions que regulen el procés selectiu i, per tant, el 
tribunal pot examinar i qualificar els aspirants, dels quals revisa les sol·licituds i la resta 
de documentació que han presentat. 
  
El Tribunal acorda continuar amb l’examen dels mèrits aportats pels aspirants, per la 
qual cosa procedeix, a la vista de la documentació presentada pels candidats/tes, a la 
valoració de la formació, mèrits o nivell d’experiència adients. 
 
ASPIRANTS 
 

NIF  Experiència Situació 
familiar 

***7887** 3,00 0,00 
***5856** 2,00 0,75 
***5826** 3,50 0,75 
***3601** 1,00 0,00 
***6138** 2,00 0,00 
***1639** 3,50 1,50 

 
 

A continuació, es procedeix a la realització de l’entrevista, el resultat de la qual és el 

següent, 
 

ASPIRANTS 
 

 NIF  Entrevista 
***7887** 0,0 
***5856** 2,0 
***5826** 2,0 
***3601** 0,0 
***6138** 2,0 
***1639** 4 

 
Un cop realitzada l’entrevista, hi ha dos aspirants que manifesten que per diversos 
motius no estan disponibles en la data en que s’han d’obrir al públic les piscines 
municipals i per tant ha d’iniciar-se la contractació. Aquests dos candidats que 
s’indiquen a continuació queden exclosos del concurs: 
 



 

 
 NIF  

***7887** 
***3601** 

 
Per tant el resultat final és el següent: 
 

 
 NIF  Total 

***5856** 4,75 
***5826** 6,25 
***6138** 4,00 
***1639** 9,00 

 
 

El Tribunal de selecció, a la vista del que disposen les bases publicades acorda: 
 
Primer.- Proposar a la Junta de Govern Local la contractació com a taquillers/eres per 
a la temporada de piscina 2019 als següents candidats/tes: 
 
 

 
 NIF  

***1639** 
***5826** 

 
 
 
Segon.- Publicar aquesta acta a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.  
 
I en prova de conformitat, signen els assistents, juntament amb mi, la Secretària, que 
ho certifico. 

El president del Tribunal, La  secretaria, 
Els Vocals,  

 

 


