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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

 

BASE PRIMERA 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 
És objecte d'aquesta convocatòria la selecció, amb la finalitat de constituir una borsa 

de treball d’Auxiliar d’Instal·lacions Esportives, per a atendre eventuals necessitats temporals 
del servei. 

 

El procés selectiu es regirà d'acord amb el que estableix aquestes bases i en les bases genèriques 
de selecció de personal d'aquest ajuntament, publicades en el Butlletí Oficial de la Província 
d'Alacant núm. 122 de 30 de juny de 2010. 
 
Amb el resultat de la selecció es formarà una relació prioritzada per la qualificació final de la 
prova, que determinarà l'ordre en què s'aniran realitzant successivament les contractacions 
necessàries. 
  

Les places convocades estan dotades amb el sou corresponent al Grup C2, dues pagues 
extraordinàries, triennis i altres retribucions complementàries que corresponguen, conforme a 
la legislació vigent i acords municipals. 
 

1.2 Publicitat de la convocatòria 
La convocatòria s'anunciarà en el Tauler d'Edictes del Servei de Recursos Humans i en la pàgina 
WEB de l'Ajuntament d'Elx. 
 
 

BASE SEGONA 
2. CONDICIONS DELS/DE LES ASPIRANTS 
 
Per a prendre part en aquest procés selectiu és necessari reunir el dia de la data que finalitze el 
termini de presentació d'instàncies, les següents: 
 
2.1 Condicions: 
2.1.1 En funció de la nacionalitat, podran participar en les proves: 
 
a) Els espanyols 
b) Els nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea o nacionals d'aquells estats, als quals, en 
virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga 
aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el 
Tractat Constitutiu de la Unió Europea. 
 
També hi podran participar el cònjuge, descendents i descendents del cònjuge, dels espanyols i 
dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de 
dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a les seues expenses. 
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Aquest últim benefici serà igualment d'aplicació a familiars de nacionals d'altres estats quan així 
es preveja en els tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya. 
 

2.1.2 Tenir complits 16 anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació. 

 
2.1.3 Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o complir 
les condicions requerides per a obtenir-lo, en la data en què acabe el termini de presentació 
d'instàncies. 
 
2.1.4 Posseir la capacitat física i psíquica suficient per al normal exercici de la funció. 
 
2.1.5 No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques. En el cas de les 
persones aspirants de nacionalitat estrangera, no haver sigut objecte de sanció disciplinària o 
condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública. 
 
2.1.6 No haver sigut separat/da, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques. 
 
2.2 Estrangers. Acreditació de nacionalitat i relació de parentiu 
En el moment de presentació de la sol·licitud de participació en el procés selectiu, haurà 
d'acreditar-se la nacionalitat i, en el supòsit previst en l'apartat 2.1.1.b), paràgraf segon, el vincle 
de parentiu i, si escau, el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un estat membre 
de la Unió Europea amb el qual es tinga aquest vincle. 
 
2.3. Equivalència de títols 
Correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols, que haurà de ser 
acreditada pels interessats/des. 
Els títols estrangers hauran d'estar degudament convalidats en la data de finalització del termini 
de presentació d'instàncies. 
 

 

BASE TERCERA 
3. INSTÀNCIES 
 
3.1. Presentació d'instàncies 
 
Les instàncies en què se sol·licite prendre part en l'oposició es dirigiran a la Presidència de la 
corporació, i es presentaran en el Registre General d'aquesta, durant el termini comprés entre 
el dia 5 de juliol de 2018 i el dia 13 de juliol de 2018, tots dos inclusivament. 
 
Les persones aspirants manifestaran en la instància que reuneixen tots i cadascun dels requisits 
que s'exigeixen en la base segona, referits a la data en què acabe el termini de presentació 
d'instàncies i faran constar-hi l'opció a realitzar l'examen en valencià o en castellà. 
 
La no presentació dels documents obligatoris (originals o còpia compulsada en el Departament 
de Recursos Humans), acreditatius de reunir els requisits exigits en aquesta convocatòria i 
relacionats amb aquest caràcter en l'Annex 3 suposarà l'exclusió de l'aspirant al procés selectiu 
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en la relació provisional d'admesos/es. 
 

Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu de les Administracions Públiques. 
 
El model d'instància que podrà obtenir-se en el Departament de Recursos Humans, o bé, a 
través de la pàgina web http://www.elche.es/va/recursos-humans/oferta-publica-docupacio/, 
haurà d'emplenar-se íntegrament, datar-se i signar-se per la persona aspirant. 
 
En qualsevol cas, la instància haurà, obligatòriament, d'anar acompanyada del justificant del 
pagament de la taxa o del document que justifique l'exempció d'aquest pagament. 
 
 

3.2. Taxes per concurrència a proves selectives 
 
Abans de presentar la sol·licitud els aspirants ingressaran a l'Ajuntament la quantitat de 6,35 
euros, en concepte de taxa per concórrer a la prova selectiva. 
 
El pagament de la taxa, per part de l'interessat/da, és obligatori amb la presentació de la 
sol·licitud per a participar en les proves selectives. 
 
L'esmentat pagament de la taxa per concurrència a proves selectives es podrà realitzar de la 
següent forma: 
 
Accedint-hi a través de l'enllaç que es facilita en la instància i que haurà de ser emplenat, i es pot 
realitzar el pagament bé (en línia) mitjançant targeta bancària directament per l'aspirant o bé 
generar l'autoliquidació imprimint aquest amb les dades personals i realitzar el pagament en 
qualsevol oficina bancària col·laboradora d'aquest ajuntament. 
 
 

També es podrà accedir al document de pagament a través de la pàgina web elx.es, tràmits, 
autoliquidacions, pagament en línia i especificant "proves selectives" i en subconcepte el procés 
al qual es vol accedir, inserir les dades personals i procedir al pagament en línia o generar 
autoliquidació. 
 
L'impagament dels drets d'examen, o el fet de no aportar el justificant de l'ingrés, o no 
especificar a quina prova selectiva correspon, donarà lloc a l'exclusió de l'aspirant, en la resolució 
per la qual s'aprove la relació d'aspirants admesos/es i exclosos/es. 
 

3.3. Exempció de la Taxa 
 
Per a obtenir dret a exempció es precisarà aportar, al costat de la instància, certificació, expedida 
per l'organisme competent (SERVEF), expressiva que l'interessat/da es troba en situació de 
desocupació, com a mínim, durant un termini continuat de temps superior a un any i que no 
percep ni subsidi ni prestació per desocupació. Si no poguera aportar-se tal certificació en el 
moment de presentar la instància, s'ingressarà la taxa, i es pot sol·licitar la seua devolució en els 
deu dies següents a la finalització del termini d'admissió de sol·licituds, mitjançant instància a la 
qual s'acompanyarà aleshores l'esmentada certificació. 
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La no presentació de l'esmentada certificació, no havent ingressat la taxa, implicarà la denegació 
de l'exempció a través de l'exclusió de l'interessat/da en la relació d'aspirants a què es refereix 
la Base quarta. 

 
Així mateix, estaran exempts del pagament de la taxa tots aquells aspirants que acrediten un 
grau de diversitat funcional igual o superior al 33%. 
 

BASE QUARTA 
  4. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS 

 
  4.1. Relació d’aspirants 

 
Finalitzat el termini reglamentari de presentació de sol·licituds, la Presidència de la corporació 
farà pública la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es, en el Tauler d'Anuncis de 
Recursos Humans, i es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a esmenar el defecte que haja 
motivat l'exclusió, o per a realitzar les al·legacions que es consideren oportunes, que seran 
tingudes en compte en la resolució per la qual s'aprove la llista definitiva, que serà feta pública 
en la forma indicada, així com la data, lloc i hora de realització del primer exercici. 
 
4.2. Seran causes d'exclusió a més de les ja assenyalades: 
 

- No reunir algun dels requisits als quals es refereix la base segona. 
- L'omissió de la signatura en la sol·licitud. 
- L'omissió en la sol·licitud del número de DNI. 
 -La falta de presentació d'algun document dels assenyalats en l'Annex 3 com a obligatoris. 

 
 
 
 

BASE CINQUENA 
5. TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
5.1. Composició 
 
El Tribunal qualificador és un òrgan col·legiat, la composició del qual ha d'ajustar-se als principis 
d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i tendirà a la paritat entre dona i home. 
 
Tots els/les vocals han de tenir la condició de funcionari/ària de carrera amb una titulació igual 
o superior a la requerida per a proveir la plaça convocada i pertànyer al mateix grup o grups 
superiors. 
 
La pertinença als òrgans de selecció és sempre a títol individual, i no es pot ostentar aquesta en 
representació o per compte de ningú. 
 
Els òrgans de selecció vetlaran per l'estricte compliment del principi d'igualtat entre els/les 
aspirants. 
 
El Tribunal estarà format per un president/a, cinc vocals i un secretari/ària. 
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5.2. Suplents 
 
El Tribunal quedarà integrat pels titulars i els seus respectius suplents, que es designaran 
simultàniament. 
 
 
5.3. Designació i publicitat 
 
La designació dels/de les membres es farà pública en el Tauler d'anuncis del Servei de Recursos 
Humans. 
 
5.4. Constitució i actuació 
 
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus 
membres, titulars o suplents, indistintament. 
 
5.5. Assessors/es tècnics/ques 
 

Quan la naturalesa de les proves ho requerisca podran designar-se Assessors Especialistes, que 
col·laboraran amb el Tribunal exercint la seua respectiva especialitat tècnica. Els Assessors 
tècnics estaran afectats per les mateixes causes d'abstenció i recusació que als membres de 
l'òrgan qualificador. 
 
5.6. Abstencions i recusacions 
 
Hauran d'abstenir-se de formar part dels òrgans de selecció de personal i notificar-ho a l'Alcaldia: 
 

- Els qui en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria hagueren realitzat 
tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a l'Administració Pública. 
 
- Els qui es troben incursos en algun dels supòsits a què es refereix l'art. 23 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
Així mateix, els aspirants podran recusar-los en la forma que preveu l'art. 24 de la citada 
Llei. 
 
5.7. De l'absència del president/a 
 
L'absència del president/a se substituirà pel/per la vocal de major edat. 
 

5.8. Actes 
 
De cada sessió, el secretari estendrà una acta, on es faran constar les qualificacions dels exercicis 
i també les incidències i les votacions que es produïsquen. Les actes numerades i rubricades 
constituiran l'expedient, que reflectirà el procés selectiu dut a terme. 
 
BASE SISENA 
6. COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES 
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6.1. Actuació dels aspirants 
 
L'ordre d'actuació dels/de les aspirants, segons sorteig verificat a aquest efecte, per als exercicis 
que no es puguen realitzar conjuntament, s'iniciarà per aquells el primer cognom dels quals 
comence amb la lletra "W". 
 
Els/les aspirants acudiran a les proves proveïts/des del DNI, perquè, en qualsevol moment de la 
realització de l'exercici, puga ser comprovada la seua identitat i, en el cas dels/de les 
estrangers/es, document del seu país d'origen, acreditatiu de la seua identitat. 
 

Els/les aspirants quedaran decaiguts del seu dret a prendre part en les proves si es personen en 
els llocs de celebració quan ja s'hagen iniciat aquelles o per la inassistència a aquestes, encara 
que es dega a causes justificades. Tractant-se de proves de caràcter individual i successiu, el 
Tribunal podrà apreciar les causes al·legades i admetre l'aspirant, sempre que aquestes no hagen 
finalitzat i l'admissió no menyscabe el principi d'igualtat. 
 
En qualsevol moment del procés de selecció podran recaptar-se formalment de les persones 
interessades els aclariments o, si escau, la documentació addicional que s'estime necessària per 
a la comprovació dels requisits o dades al·legades, així com aquells altres que es consideren 
pertinents. 
 
A sol·licitud de les interessades, el Tribunal tindrà en compte l'establiment de les condicions 
necessàries d'atenció a les aspirants embarassades o en període de lactància natural. 
 
6.2. Dates d'examen 
 
La data de celebració del primer exercici es farà pública en el Tauler d'Edictes del Servei de 
Recursos Humans i en la pàgina web. 
 
En finalitzar cada exercici, el Tribunal farà saber als/a les opositors/es el lloc i moment d'iniciació 
del següent, amb dotze hores, almenys, d'antelació al començament d'aquest, si es tracta del 
mateix exercici, o de quaranta-huit hores si se'n tracta d'un de nou. 
 
Els resultats de cadascun dels exercicis, les successives crides i convocatòries i qualsevol decisió 
del Tribunal que hagen de conéixer les persones aspirants es farà públic en el Tauler d'anuncis 
del Servei de Recursos Humans bastant aquesta exposició, en la data en què s'inicie, com a 
notificació amb caràcter general. 
 
La crida per a la sessió següent d'un mateix exercici es realitzarà amb un termini mínim de vint-
i-quatre hores des de l'inici de la sessió anterior, mentre que la convocatòria per a un exercici 
diferent haurà de respectar un termini mínim de dos dies. Es podran modificar aquests terminis, 
estant d'acord el Tribunal, si la totalitat dels aspirants concurrents prestara per escrit la seua 
conformitat per a això. 
 
Després de la finalització de cada prova escrita el Tribunal procedirà a introduir en un sobre tots 
els exercicis i tancar-lo, i quedaran aquests sota la seua custòdia. 
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BASE SETENA 
7. PROVES SELECTIVES 
Per a la realització de les proves que continguen matèria relativa o relacionada amb legislació, 
s'entendrà que aquesta serà la vigent en la data de realització de cada exercici. 
 
Els exercicis seran els següents, amb el caràcter i contingut que s'indica: 
 
 
7.1. QÜESTIONARI DE CONEIXEMENTS 
Obligatori, eliminatori i qualificable de 0 a 10 punts. Per a superar l'exercici s'haurà d'obtenir un 
mínim de 5 punts. 
 
Consistent a emplenar un qüestionari de 25 preguntes, amb 4 opcions de resposta cadascuna, 
de les quals només una serà vàlida, de dificultat adequada a la categoria de la plaça i que estaran 
relacionades amb les tasques (Annex 2), coneixements i aptituds (Annex 1) requerits per al 
desenvolupament de les tasques pròpies del lloc. 
 
Penalitzaran els errors de manera que, cada resposta errònia restarà ¼ del valor d'una resposta 
correcta. 
 
El qüestionari podrà contenir, a més, preguntes de reserva, que els/les aspirants han de 
respondre, perquè puguen ser valorades en substitució de les que, eventualment, el Tribunal 
declarara invalidades per causes justificades. 
 
7.2. SUPÒSIT PRÀCTIC 
Obligatori, eliminatori i qualificable de 0 a 10 punts. Per a superar l'exercici s'haurà d'obtenir un 
mínim de 5 punts. 
Realització d'un o diversos supòsits pràctics, relacionats amb les funcions pròpies del lloc de 
treball, Annex II de la convocatòria. 
Temps màxim 3 hores. 
 

7.3. VALENCIÀ 
Obligatori, no eliminatori i qualificable de 0 a 1 punt. Demostrar coneixements de valencià, de 
nivell similar a l'exigit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per a l'expedició 
del Certificat de Coneixements Orals, nivell A2, o superior a aquest. 

 
La presentació de l'esmentat certificat suposarà que s'atorgue a la persona aspirant la puntuació 
màxima corresponent, 1 punt. 
 
L'exercici consistirà en una prova que avalue la comprensió oral i/o escrita de l'idioma valencià. 
Es valorarà com a apte, amb 1 punt, per a les persones aspirants que superen l'exercici i com no 
apte, amb 0 punts, per a les que no el superen. 
 

La realització d'aquest exercici es podrà substituir amb la presentació del certificat de 
Coneixements Orals, nivell A2 o superior a aquest de la Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià, o qualsevol altre organisme reconegut en l'Annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de 
març de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. 
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7.4. Anonimat 
En la realització dels exercicis escrits haurà de garantir-se l'anonimat dels/de les aspirants. 
 

7.5. Diversitat funcional 
Als aspirants amb diversitat funcional, que ho sol·liciten motivadament en la instància per la 
qual interessen prendre part en la convocatòria, els facilitarà el Tribunal les adaptacions 
possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves. A aquest efecte, indicaran així 
mateix en la instància el tipus d'adaptacions que precisen que, en cap cas, menyscabaran els 
nivells de coneixements exigibles per a superar les proves, ni les condicions d'igualtat amb la 
resta d'aspirants. 

 

BASE HUITENA 
8. Qualificació de les proves selectives 
 
Els membres del Tribunal qualificaran els exercicis de l'oposició, amb puntuació de 0 a 10 punts, 
els dos primers, i seran eliminades les persones aspirants que no aconseguisquen un mínim de 5 
punts en cadascun d'ells. El tercer és obligatori, no eliminatori i qualificable de 0 a 1 punt. 
 
8.1 Publicitat 
Les qualificacions de cada exercici es faran públiques, després de la seua adopció, en el Tauler 
d'Edictes del Servei de Recursos Humans. 
 
8.2 Qualificacions finals 
L'ordre de qualificació final serà el resultant de la suma total de punts obtinguts en tots els 
exercicis. 
 
8.3 Igualtat en la qualificació 
En cas d'empat, s'acudirà a dirimir-ho a la major puntuació aconseguida en cadascun dels 
exercicis de la Fase d'Oposició, que s'aplicaran successivament en l'ordre en el qual hagen sigut 
realitzats. Si persistira l'empat, es dirimirà adjudicant el lloc al sexe infrarrepresentat, en el cas 
que n’hi haguera, en el cas que els aspirants siguen del mateix sexe o no existisca sexe 
infrarrepresentat s'atendrà atenent als cognoms dels aspirants afectats, per aplicació de l'ordre 
alfabètic, que s'iniciarà per la lletra "W". 
 

BASE NOVENA 
9. Relació d'aprovats/ades 
Una vegada resoltes les al·legacions i esmenes, si n’hi haguera, el Tribunal dictarà resolució i 
fixarà la relació definitiva d'aspirants, aprovada per ordre de puntuació. 
 
La borsa quedarà constituïda per totes aquelles persones que hagen aprovat algun exercici del 
procés selectiu. 

 
Com que existeix en l’actualitat una Borsa de la categoria d’Auxiliar d’Instal·lacions 

Esportives procedent de l’últim procés selectiu en propietat celebrat, la borsa que es 
constituïsca a la finalització d’aquesta convocatòria serà considerada complementària de 
l’anterior. 
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BASE DESENA 
10. Incidències 
 
El Tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords 
necessaris per al bon ordre de les proves, en tot el no previst en aquestes bases. 
 
BASE ONZENA 
11. Facultat de la Tinència d'Alcaldia 
 
La Tinència d'Alcaldia de Recursos Humans, degudament facultada per a açò, adoptarà les 
resolucions pertinents respecte a l'admissió d'aspirants, publicació d'anuncis i altres tràmits 
que procedisquen. 
 

BASE DOTZENA 
12. Impugnació 
 
La convocatòria i les seues bases i tots aquells actes administratius que es deriven d’aquesta i de 
les actuacions del Tribunal, podran ser impugnades per les persones interessades en els casos i 
en la forma previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 
Concretament, contra les actuacions del Tribunal, a partir de l'endemà a la seua publicació, 
els/les aspirants hi podran presentar: 
- Durant dos dies hàbils, les reclamacions o al·legacions que estimen oportunes, que seran 
resoltes pel mateix tribunal, o 
- Dins del termini d'1 mes, recurs d'alçada, en general, contra els actes de tràmit que impliquen 
la impossibilitat de continuar en el procediment selectiu o produïsquen indefensió. Serà resolt 
per la Junta de Govern Local. 
 

BASE TRETZENA 
13. Legislació aplicable 
 
En tot allò que no es preveu en aquestes bases s'estarà al que es disposa en el Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic; en la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública; en el Reial decret 364/95, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés 
del Personal al Servei de l'Administració de l'Estat; en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la 
Generalitat Valenciana, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana; en el Decret 
3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià; en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic i altra normativa que resulte d'aplicació.
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ANNEX I 
 

Temari 

 
 

TEMARI AUXILIAR INSTAL·LACIONS ESPORTIVES – BORSA 

 
1.-    El règim local espanyol. El municipi. Organització municipal. Altres entitats locals. 
 
2.-    El personal al servei de les corporacions locals. Organització de la funció pública local.  
 
3.- Identificació, descripció i maneig de ferramentes i xicotetes màquines-ferramentes necessàries per 

a desenvolupar les labors de manteniment en jardineria, fontaneria, piscines, pintura, obra, fusteria, 

serralleria, electricitat. 

 

4.- La comunicació. Tècniques de comunicació. Models i estils de comunicació. 

 
5.- Manteniment bàsic de piscines. La depuradora: maneig i manteniment; filtres; productes de 
depuració. 

 
6.- Fontaneria: tipus de tubs per a instal·lacions. Tipus de vàlvules. Sanitaris i aixeteries. Aspersors i 
difusors. Programadors i electrovàlvules. Reg per goteig. 

 
7.- Jardineria: la gespa esportiva: preparació base; sembra, sega, tractaments fitosanitaris, adobat, etc. 
La poda. 

 
8.- Mesures reglamentàries dels camps esportius. Marcatge. L’equipament esportiu dels camps: 
porteries, xarxes, cistelles, pals, etc. 

 
9.- Reial decret 486/1997 de llocs de treball. Disposicions generales i annexos (1 a 6).  

10.- Llei d’Igualtat. El principi d’igualtat i la tutela contra la discriminació (Títol I).
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ANNEX 2: 
 

Funcions del lloc d’auxiliar d’instal·lacions esportives 
 

Nivell Descripció 
 

 

1 Realitzar les tasques específiques del seu lloc/unitat, sota la supervisió de 
l'encarregat, i amb certa autonomia quan li siga requerit en labors del seu ofici. 

2 Exercir funcions de consergeria bàsica: tasques de control d'accessos, obertura, 
tancament, encés i apagat de llums, etc. 

3 Preparar i cuidar les superfícies de joc: marcatge, reomplir, reparació, etc. 

4 Desenvolupar bricolatge general bàsic de manteniment en labors de fontaneria, 
serralleria, fusteria, jardineria, etc. 

5 Participar en el condicionament, la neteja i el tractament químic de les piscines. 

6 Col·locar-retirar accessoris esportius. 

7 Desenvolupar jardineria bàsica: poda, sembra, sega gespa, adobat, reg, etc. 

8 Netejar i desinfectar les instal·lacions. 

9 Connectar, desconnectar i controlar sistemes elèctrics i altres. 

10 Emplenar quadrants d'ús de les instal·lacions esportives. 

11 Emplenar parts de treball. 

12 Controlar i custodiar els productes químics utilitzats en les instal·lacions. 

13 Mantenir ordenats els utensilis i materials. 

14 Custodiar les instal·lacions, maquinària, ferramentes, etc. 

 

 

 

ANNEX 3: 
 

Llistat documentació a presentar 

 

- Justificant de pagament de la taxa o del document que acredite la seua exempció. 
 

- Original de la titulació requerida o còpia compulsada d’aquesta. 
 

- Original del certificat de coneixements de valencià o còpia compulsada d’aquest. 
 


