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ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ 

 

 

Mollerussa, 10 de maig 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 del Tècnic/a Local  Coordinador/a del Pla 

Educatiu de l’Entorn a Mollerussa. 

 

 

BASES I ANUNCI DE CONVOCATÒRIA.  

Les bases han estat publicades a la pàgina web de l’Ajuntament i incorporades en 

l’expedient 1458-10-2022 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’Educació.  

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL. 

1. Característiques del lloc de treball 
 

 Règim Jurídic: Personal laboral temporal. 

 Categoria professional: Grup A, subgrup A1  

 Titulació específica: estar en possessió del títol del Grau Universitari o 

equivalent. 

 Tipus de contracte: Laboral temporal. 

 Dedicació: 37,5 hores setmanals.  

 Horari: de dilluns a divendres amb els descansos establerts legalment. 

 Durada: Des de la incorporació fins a la data 30 de novembre de 2022. 

 Retribucions: Assignació de retribucions corresponents al Grup/Subgrup A1, 

Nivell Complement Destinació 20.  

 Període de prova: dos mesos (art. 14 ET) 

 Adscripció: PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL.  

 Àrea: ENSENYAMENT.  

 

 

Tribunal qualificador: 

 

El Tribunal qualificador està formada pels membres següents:  

  

 PRESIDENT:  Xavier Garrofé Pastoret. Coordinador de l’Àrea de Recursos 

Humans. 

 

 VOCAL:  Maribel Pérez de las Heras. Cap de l’Àrea d’Acció Social i 

Comunitària, Ciutadania i Infància.  

 

 SECRETARI: Jesús Luño Garcia. Secretari acctal. de l’Ajuntament de 

Mollerussa. 
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 ASSESSORA TÈCNICA: 

 

Titular: Inspectora titular. Yolanda Montero Plaza. Persona assignada pel 

Departament d’Educació. 

 

 

RELACIÓ DE CANDIDATS/ES PRESENTATS DES DEL SERVEI D’OCUPACIÓ: 

 

En data 2 de maig de 2022 se’ns va enviar des del SOC la relació de les persones 

candidates interessades en l’ oferta: 

 

- ***8172** 

- ***7925** 

- ***5519** 

- ***8513** 

- ***7046** 

- ***6590** 

 

 

Tota la documentació facilitada per Servei d’Ocupació de Catalunya ha estat 

incorporada a l’expedient 1458-10-2022 . 
 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

 

Es convoca la constitució del Tribunal qualificador per al dia 10 de maig a les 9:00 a 

la sala de reunions de l’Ajuntament. 
 

S’estableix el calendari de proves previstes a les bases de la convocatòria: 

 

PROVA DE CONEIXEMENTS: Dia 10 de maig a les 9:30 hores. Sala de Reunions de 

la planta segona de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa. 

 

FASE DE CONCURS:  Dia 10 de maig a les 9:30 hores. Sala de Reunions de la 

planta segona de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.  

 

ENTREVISTA PERSONAL Dia 10 de maig a les 9:30 hores.  

 

 

 

PROVA DE CONEIXEMENTS 

 

Consisteix en resoldre un cas pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà 

en la resolució, en el termini màxim d’una hora i trenta minuts, 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. 
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Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els 

aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 10 punts. 

 

 

FASE DE CONCURS 

 

Consisteix en l’examen i la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les 

persones aspirants. 

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. 
 

No s’han valorat els mèrits atès que cap aspirant ha presentat acreditació. 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

 

L’òrgan qualificador podrà mantenir una entrevista amb els aspirants, per valorar 

l'adequació dels aspirants a les condicions específiques de la plaça. En aquesta 

entrevista l'aspirant haurà de mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions 

relacionades amb les funcions pròpies de la plaça i amb la seva experiència 

professional.  

 

 

RESULTATS DE LES PROVES 

Efectuada la prova de coneixement, tal com s’estableix a les bases de la 

convocatòria, el resultat del procés selectiu és el següent: 

 

NOMS I COGNOMS RESULTAT 

PUNTUACIÓ 

***8513** 
 

19 

***7925** 
 

16 

***6590** 
 

14 

***8172** 

  
12 
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PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

 

Vistos el resultats obtinguts, aquest Tribunal qualificador proposa la contractació 

per al lloc de treball objecte de la convocatòria :  ***8513**,  per ser el candidat 

que ha obtingut major puntuació. 

 

 

Sense altres assumptes a tractar, essent les 14 hores i trenta minuts 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, el Vocal i el Secretari.  
 

 
PRESIDENT                           VOCAL                                SECRETARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***7046** 

 
11 

***5519** 

 
10 
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