29/03/2022 COORDINADOR DE RRHH

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Xavier Garrofe Pastoret

Mollerussa, 28 de març de 2022
A la sala de reunions de la Casa Consistorial es reuneix el Tribunal qualificador per al
procés de selecció d’un lloc de treball educador/a o treballador/a social per a l’equip
de prevenció i mediació comunitària-Ajuntament de mollerussa
BASES I ANUNCI DE CONVOCATÒRIA.
Les bases han estat publicades a la pàgina web de l’Ajuntament i incorporades en
l’expedient 1458-7-2022 i s’ha demanat candidats al servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) per tal de proveir aquesta plaça amb la màxima urgència donades les
necessitats de la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania Infància
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ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ

Gemma Gabarra Rosinach

1.

Denominació del Lloc: EDUCADOR/A o TREBALLADOR/A SOCIAL, per a l’equip de
prevenció i mediació comunitària adscrit a l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania
i Infància de l’Ajuntament de Mollerussa.

2.


Característiques del Lloc de Treball: Les característiques del Lloc de Treball i modalitat
contractual, seran les següents:
Règim Jurídic: Personal laboral temporal.







Categoria professional: Grup A, subgrup A2
Titulació específica: graduat/a o diplomat/da en Educació Social o Treball social .
Tipus de contracte: Per substitució de treballador/a amb reserva de lloc de treball.
Dedicació: 37,5 hores setmanals.
Horari: de dilluns a divendres amb els descansos establerts legalment.



Durada: El contracte s’estendrà durant la situació derivada de la gestació i maternitat de
la Sra. Alexandra Sánchez Parra fins la resolució de la borsa de treball que es previst
tramitar, a la major brevetat possible. En cap cas, la durada del contracte, podrà superar
el termini de vigència dels convenis derivats del contracte programa de serveis socials,
formalitzats amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en les accions atribuïdes a
l’Ajuntament de Mollerussa.



Retribucions: Assignació de retribucions corresponents al Grup/Subgrup A2, Nivell
Complement Destinació 20.




Període de prova: dos mesos (art. 14 ET)
Adscripció: PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
Àrea: ACCIO SOCIAL I COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA

Maribel Perez de la Heras
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CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL.
1. Característiques del lloc de treball
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Tribunal qualificador:
El Tribunal qualificador està formada pels membres següents:
 PRESIDENT: Xavier Garrofé Pastoret. Coordinador de l’Àrea de Recursos
Humans
 VOCAL: la cap de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància,
Sra. Maribel Pérez de las Heras.
 SECRETÀRIA: Gemma Gabarra Rosinach. TAG de Recursos Humans.

RELACIÓ DE CANDIDATS/ES PRESENTATS DES DEL SERVEI D’OCUPACIÓ:
En data 21 de març de 2022 se’ns va enviar des del SOC relació de les persones
candidates interessades en l’oferta:
-

***4094**
***7624**
***4900**
***0239**
***6356**

Gemma Gabarra Rosinach
Maribel Perez de la Heras
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Tota la documentació facilitada per Servei d’Ocupació de Catalunya ha estat
incorporada a l’expedient 1458-7-2022 .
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Es va convocar la constitució del Tribunal qualificador per al dia 21 de març de
2022 a les 15.00H a la sala de reunions de l’Ajuntament.
S’estableix el calendari de proves previstes a les bases de la convocatòria:
FASE 1:CONTINGUT DE LA PROVA PRÀCTICA PROVA DE CONEIXEMENTS: Dia 24 de

març a les 10.00hores. Sala de Reunions de la planta tercera de la Casa
Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
FASE 2: VALORACIÓ DE MÈRIS : Dia 1 d’abril a les 14.00H hores. Sala de Reunions de
la planta tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.

ENTREVISTA PERSONAL : si s’escau seria el dia 4 d’abril a les 10.00 hores.
FASE 1 : PROVA PRÀCTICA , PROVA DE CONEIXEMENTS :
Desenvolupament d'un cas pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la
resolució, en el termini màxim de 1 hora , d'un supòsit pràctic que plantejarà el Tribunal
relacionat amb les funcions del lloc de treball. Es valorarà la correcció del raonament, la
solució proposada i la capacitat de redacció de l'aspirant.
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants
que no obtinguin la qualificació mínima de 10 punts.
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FASE 2 VALORACIÓ DE MÈRITS
A)Experiència professional: cada període de tres mesos complerts de servei acreditats
desenvolupant tasques equivalents o anàlogues específicament a les del lloc de treball, a
l'Administració pública o al sector privat, es valorarà a raó de 0'25 punts per trimestre, fins
a un màxim de 3 punts.
La valoració dels serveis prestats en l’àmbit d’una Administració pública, en virtut d'un
nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la
Secretaria o de l'òrgan competent en matèria de personal de l'Administració corresponent
dels serveis prestats en l'òrgan públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma
clara i expressa el grup, el règim jurídic, l'especialitat de les funcions, la jornada
desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la
convocatòria.

Gemma Gabarra Rosinach
Maribel Perez de la Heras
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B) Formació: per l'assistència a cursos relacionats amb les comeses assignades
específicament al
lloc de treball en els darrers 3 anys, fins a un màxim de 2 punts, segons l'escala següent:
-Per cursos
punts.
-Per cursos
punts.
-Per cursos
punts.
-Per cursos

de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 0'20
de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 0'40
de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 0'60
de durada superior a 75 hores, per cadascun 0'80 punts.

ENTREVISTA PERSONAL
L’òrgan qualificador podrà disposar de la realització d’una entrevista amb els
aspirants que hagin superat la fase d’oposició, per comprovar els mèrits al·legats,
l’adequació a les condicions específiques del lloc de treball, així com el seu nivell de
coneixement i aptituds professionals.
RESULTATS DE LES PROVES
Efectuada en data 24 de març de 2022 la Fase 1 : Prova pràctica, Prova de
coneixements tal com s’estableix a les bases de la convocatòria, el resultat ha
estat el següent:
FASE 1 :PROVA
PRÀCTICA DE
CONEIXEMENTS

DNI

***0239**
***7624**
***4094**

10 PUNTS
8,50 PUNTS
5 PUNTS
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***6356**

NO PRESENTAT

***4900**

NO PRESENTAT

Tal i com es reflexa en la convocatòria de dita oferta, per a poder continuar
participant en el procés de selecció les persones candidates han de superar amb un
mínim de 10 punts la Fase 1 : PROVA PRÀCTICA , PROVA DE CONEIXEMENTS.
Vist els resultats de dita primera fase del procés de selecció la CTV , on sols 1
persona candidata ha superat la primera fase quedant eliminats automàticament els
aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 10 punts , la CTV adopta els següents
acords:
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

Signatura 2 de 3

Gemma Gabarra Rosinach
Maribel Perez de la Heras

Sense altres assumptes a tractar, essent les 14.00h hores del dia indicat en
l’encapçalament, el tribunal qualificador dóna per finalitzat el procediment de
selecció. De les actuacions practicades s’estén la present acta que signen el
president i la secretària.

VOCAL

SECRETÀRIA

PRESIDENT
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Vistos el resultats obtinguts, aquest Tribunal qualificador proposa la contractació
per al lloc de treball objecte de la convocatòria a el/la candidat/a amb DNI :
***0239**, per ser la persona que ha superat la FASE 1 : PROVA PRÀCTICA ,
PROVA DE CONEIXEMENTS.
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