AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ

Mollerussa, 6 d’octubre de 2022
A la sala de reunions de la Casa Consistorial es reuneix el Tribunal qualificador per al
procés de selecció d’un/a monitor/a de natació / socorrista per les piscines cobertes
municipals.
BASES I ANUNCI DE CONVOCATÒRIA.
Les bases han estat publicades a la pàgina web de l’Ajuntament i incorporades en
l’expedient 1458-55-2022 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.
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL.
1. Característiques del lloc de treball
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Règim Jurídic: Personal laboral temporal (Annex Plantilla de Personal
Col·laborador)
Categoria professional: Grup C, subgrup C1 .  Denominació Lloc de Treball:
Monitor/a de natació – socorrista piscines municipals.
Titulació específica: Batxillerat o equivalent.
Tipus de contracte: Laboral temporal per 6 mesos màxim.
Dedicació: 26,80h hores setmanals.
Horari: de dilluns a divendres principalment
Durada: Des de la incorporació, i per un període 6 mesos.
Retribucions: Assignació proporcional a la seva dedicació de les retribucions
corresponents al Grup/Subgrup C1 i Nivell Complement Destinació 16.
Complement específic de socorrista: 248,98€. Gaudirà del dret a percebre la
part proporcional de les pagues extraordinàries, dues anuals.
Període de prova: un mes (art. 14 ET)
Adscripció:
GRUP V: PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A SERVEIS DIVERSOS
2. PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A ÀREES ESPECÍFIQUES
Àrea: ESPORTS.

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:
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

En data 5 d’octubre el Servei d’Ocupació de Catalunya ens va enviar un/a
candidat/a (***6285**).
.
En data 30 de setembre i després d’haver vist l’oferta publicada a la web
***5371** va demanar participar en el procés de selecció donat que reuneix els
requisits demanats per la Regidoria d’Esports.
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Es convoca la constitució del Tribunal qualificador per al dia 6 d’octubre 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 6 d’octubre a les 10.00hores. Sala de Reunions de
la planta tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
FASE DE CONCURS: Dia 6 d’octubre a les 10:30 hores. Sala de Reunions de la
planta tercera de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
ENTREVISTA PERSONAL Dia 6 d’octubre a les 11.00.

FASE DE CONCURS
Consisteix en l’examen i la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les
persones aspirants.
La puntuació màxima assolible a la fase de concurs és de 5 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
Efectuades les proves proposades, tal com s’estableix a les bases de la
convocatòria, el resultat del procés selectiu és el següent:
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PROVA DE CONEIXEMENTS
Consisteix en resoldre, en el temps màxim de 30 minuts, 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.
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NOMS I COGNOMS

PROVA
CONEIXEMENTS

FASE
CONCURS

ENTREVISTA
(NO PUNTUA)

RESULTAT
PUNTUACIÓ

***5371**

9

3

12

***6285**

NP

NP

NP

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
Vistos el resultats obtinguts, aquest Tribunal qualificador proposa la contractació
per al lloc de treball objecte de la convocatòria a la candidat/a amb DNI
***5371**, per ser el candidat que ha obtingut major puntuació.
Sense altres assumptes a tractar, essent les 12.00 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.
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El coordinador de Recursos Humans

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

8be324da38234dfebeab88e8f94face1001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

