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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ

Mollerussa, 20 de juny 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 d’un auxiliar administratiu/va per les piscines d’estiu
de Mollerussa.
BASES I ANUNCI DE CONVOCATÒRIA.
Les bases han estat publicades a la pàgina web de l’Ajuntament i incorporades en
l’expedient 1458-8-2022 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’Esports.
D’altra banda al estar publicades a la web s’ha rebut diverses sol·licituds per participar
en el procés selectiu que donada la urgència les característiques de la plaça a cobrir han
estat acceptades de forma excepcional.
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL.
1. Característiques del lloc de treball











Règim Jurídic: Personal laboral temporal
Categoria professional: Grup C1
Titulació específica: batxillerat o equivalent.
Tipus de contracte: Laboral temporal per 6 mesos màxim.
Dedicació: 37,5 hores setmanals.
Durada: Des de la incorporació el 21 de juny, i fins la finalització del procés
d’estabilització en règim discontinu de 20 de juny a 10 de setembre. Gaudirà,
tanmateix del dret a percebre dues pagues extraordinàries anuals o la part
proporcional que legalment correspongui.
Període prova: 1 mesos, d'acord amb la normativa aplicable.
Retribucions: Assignació de retribucions, proporcionals a la dedicació,
corresponent al Grup C1, Nivell Complement destinació: 16. Complement
Específic: 149,32€ (hores en cap de setmana).
Horari: de dilluns a diumenge i segons necessitats del servei.

Tribunal qualificador:
El Tribunal qualificador està formada pels membres següents:
 PRESIDENT: Xavier Garrofé Pastoret. Coordinador de l’Àrea de Recursos Humans
 VOCALS: Jordi Aymerich Balagueró. Cap de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Mollerussa.
 SECRETÀRIA: Gemma Gabarra Rosinach. TAG de Recursos Humans.

RELACIÓ DE CANDIDATS/ES PRESENTATS DES DEL SERVEI D’OCUPACIÓ:
En data 17 de juny de 2022 se’ns va enviar des del SOC (09/2022/16503) un candidat
que va ser descartat ja que encara no es trobava en possessió del títol de socorrista
- S.A.S
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A més a més, hem rebut petició mitjançant instància genèrica per participar en el
procés de selecció dels següents candidats:
- C.S.B

-

D.S.D

-

V.D

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Es convoca la constitució del Tribunal qualificador per al dia 20 de juny a les 8.30 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 20 de juny a les 8:30 hores. Sala de Reunions de la
planta tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
FASE DE CONCURS: Dia 20 de juny a les 8:30 hores. Sala de Reunions de la planta
tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
ENTREVISTA PERSONAL Dia 20 de juny a les 9:00 hores.
PROVA DE CONEIXEMENTS
Consisteix en resoldre, en el temps màxim de 1 hora, un qüestionari tipus test de 20
preguntes teòriques amb tres respostes alternatives de les quals només un serà la
correcta. L’exercici tindrà una qualificació màxima de 10 punts.
FASE DE CONCURS
Consisteix en l’examen i la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones
aspirants.
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
Efectuades les proves proposades, tal com s’estableix a les bases de la convocatòria, el
resultat del procés selectiu és el següent:
NOMS I COGNOMS

C.S.B
D.S.D

V.D

FASE
PROVA
CONEIXEMENTS CONCURS

ENTREVISTA
(NO PUNTUA)

RESULTAT
PUNTUACIÓ

9

3

12

8,5

2

10,5

8

2

10

2
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PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
Vistos el resultats obtinguts, aquest Tribunal qualificador proposa la contractació per als
llocs de treball objecte de la convocatòria a les persones següents:
- C.S.B
- D.S.D
- V.D
Sense altres assumptes a tractar, essent les 10.00 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.
EL COORDINADOR DE RRHH
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