
 
 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONCURS  

PER AL NOMENAMENT DE FUNCIONARI INTERÍ DEL RESPONSABLE DE LA 

PISCINA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 2022  

 

Acta de desenvolupament del procediment de selecció  

 

A Molló, essent  les 13:10 del dia 14 de juny de 2022, es reuneixen a la Sala 

de Plens de l'Ajuntament  de Molló, les persones que seguidament  es 

relac ionen, per a ac tuar c om a òrgan de selec c ió de les proves del proc és 

selec t iu, mit jançant  c oncurs, per al nomenament de funcionari interí del 

responsable de la pisc ina munic ipal c onvocat  per resoluc ió de l’alc aldia de 

data 29 d’abril de 2022, de la següent  manera: 

 

Presidenta: Emma Casals Roura. Serveis Ec onòmic s de l’Ajuntament  de Molló.  

 

Vocals:  

- Núria Charques Grífol. Sec retària interventora c omissionada per la 

Diputac ió de Girona a l’Ajuntament  de Molló.  

- Tània Mart ínez Castellví. Serveis Jurídic s de l’Ajuntament  de Molló.  

 

Secretària: Núria Charques Grífol . Sec retària–interventora c omissionada per 

la Diputac ió de Girona a l’Ajuntament  de Mol ló. 

 

Per Dec ret  d’Alcaldia es va aprovar la llista provisional de persones aspirants 

admeses i exc loses del proc és selectiu per a la c ont ractació mitjançant concurs  

per al nomenament de funcionari interí del responsable de la pisc ina munic ipal 

de l’Ajuntament  de Molló: 

 

Persones admeses: 

Nom i cognoms dels aspirants 

A.G.T. 

 

Persones excloses: 

 

Cap. 

 
 

Al no presentar-se al·legacions, la llista de persones aspirants admeses i excloses 

va quedar aprovada definitivament i es va penjar a l’etauler en data 13  de juny de 

2022: 

 

 



 
 

Nom i cognoms aspirants Prova de català Entrevista 

A.G.T. Exempt 14 de juny de 2022, a les 

13:00 hores, a l’Ajuntament 

de Molló. 

 

Persones excloses: 

 

Cap. 

 

1a Fase: Prova de coneixements de llengua catalana.  

 

No s’esc au la realit zac ió  d’aquesta prova.  

 

2a fase: Prova de coneixements de llengua castellana, si s’escau.  

 

No s’esc au la realit zac ió d’aquesta prova.  

 

3a Fase. Valoració de mèrits.  

 

L’òrgan de selec c ió, d’ac ord amb la base vuitena de les bases reguladores 

d’aquest  procediment  selectiu procedeix a la valoració de mèrit s de l’aspirant .  

 

Es valoren els mèrit s al·legats i just if ic ats d’ac ord amb el barem establert  a 

les bases del proc ediment  selectiu. Només es t indran en c ompte aquells que  

s’ac redit in mit jançant  l’aportac ió de foto c òpies c ompulsades dels 

c orresponents diplomes o c ert if icats, que s’haurà ac ompanyat juntament  amb 

la sol·lic itud de part ic ipac ió.  

 

La puntuac ió de la valorac ió de mèrit s proc edeix de la forma següent:  

 

 

4ºFase. Entrevista 

Nom i cognoms 

dels aspirants 

Experiènc ia 

professional 

en un lloc  

similar a una 

pisc ina 

munic ipal 

(f ins a 6 

punts) 

Experiènc ia 

professional 

en un lloc  no 

assimilable a 

una pisc ina 

però fent  

tasques 

similars 

d’atenció al 

públic  (f ins a 4 

punts) 

Formac ió 

(f ins un 

màxim 

de 8 

punts)  

TOTAL 

(fins un 

màxim 

de 18 

punts) 

A. G. T .        0 1,56 4 5,56 



 
 

A les 13:30 es proc edeix a realit zar l’ent revista a l’aspirant  amb el següent  

resultat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultat  del proc és selec t iu és el següent:  

 

 

És per aquest  mot iu que l’òrgan de selec c ió, a les 13:45 hores i segons la 

base novena de les c itades bases reguladores proposa a l’Alc aldia Presidènc ia 

de la Corporac ió que c ap c andidat  c ompleix els requisit s e stablert s a les 

bases  per a ocupar el lloc de treball al candidat, pel que cal declarar 

desert el procediment  

 

Emma Casals Roura Núria Charques Grífol     Tània Mart ínez Castellví  

Presidenta Vocal i Sec retària         Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

Document  amb signatura elec t rònic a 

 

 

 

 

Nom i cognoms dels 

aspirants 

Entrevista (fins a 2 punts) 

A. G. T . 1 

 

 La c andidata manifesta la 

seva impossibilit at  

d’inc orporar- se  en c as de 

superar el proc és en el 

termini indic at  a les bases  

 

 

 

Nom i cognoms dels 

aspirants 

Valoració de mèrits  

(fins a 18 punts) 

Entrevista 

(fins a 2 

punts) 

TOTAL 

A.G.T  5,56 punts        1 punts 6,56 

punts 


		2022-06-17T13:53:03+0200
	TANIA MARTINEZ CASTELLVI -  (SIG) - 17/06/2022 13:53:03


		2022-06-17T13:54:53+0200
	EMMA CASALS ROURA -  (SIG) - 17/06/2022 13:54:53


		2022-06-17T14:18:37+0200
	Núria Charques Grifol -  (TCAT) - 17/06/2022 14:18:37 - Càrrec: Secretària - Interventora
	#T#Secretària - Interventora




