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PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DEL
RESPONSABLE DE LA PISCINA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLÓ
Acta de desenvolupament del procediment de selecció
A Molló, essent les 10:20 del dia 7 de juny de 2021, es reuneixen a la Sala de
Plens de l'Ajuntament de Molló, les persones que seguidament es relacionen,
per a actuar com a òrgan de selecció de les proves del procés selectiu,
mitjançant concurs, per a la contractació laboral temporal del responsable de
la piscina municipal convocat per resolució de l’alcaldia de data 19 d’abril de
2021, de la següent manera:
Presidenta: Emma Casals Roura. Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Molló.
Vocals:
- Cristina Reig Franch. Secretària interventora comissionada per la Diputació
de Girona a l’Ajuntament de Molló.
- Tània Martínez Castellví. Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Molló.
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Secretària: Cristina Reig Franch. Secretària–interventora comissionada per
la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Molló.
Per Decret d’Alcaldia de data 24 de maig de 2021 es va aprovar la llista
provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per
a la contractació laboral temporal del responsable de la piscina municipal de
l’Ajuntament de Molló:
Persones admeses:
Nom i cognoms dels aspirants
Bernat Segarra Martí
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 3 de juny de
2021:
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Nom i cognoms aspirants

Prova de català

Entrevista

Bernat Segarra Martí

Exempt

7 de juny de 2021, a les
10:30 hores, a l’Ajuntament
de Molló.

Persones excloses:
Cap.
1a Fase: Prova de coneixements de llengua catalana.
No s’escau la realització d’aquesta prova.
2a fase: Prova de coneixements de llengua castellana, si s’escau.
No s’escau la realització d’aquesta prova.
3a Fase. Valoració de mèrits.
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L’òrgan de selecció, d’acord amb la base vuitena de les bases reguladores
d’aquest procediment selectiu procedeix a la valoració de mèrits de l’aspirant.
Es valoren els mèrits al·legats i justificats d’acord amb el barem establert a
les bases del procediment selectiu. Només es tindran en compte aquells que
s’acreditin
mitjançant
l’aportació
de
fotocòpies
compulsades
dels
corresponents diplomes o certificats, que s’haurà acompanyat juntament amb
la sol·licitud de participació.
La puntuació de la valoració de mèrits procedeix de la forma següent:
Nom i cognoms
dels aspirants

BERNAT
MARTÍ

SEGARRA

4ºFase. Entrevista

Experiència
professional
en un lloc
similar a una
piscina
municipal
(fins a 6
punts)

1

Experiència
professional
en un lloc no
assimilable a
una piscina
però fent
tasques
similars
d’atenció al
públic (fins a 4
punts)
0

Formació
(fins un
màxim
de 8
punts)

3

TOTAL
(fins un
màxim
de 18
punts)

4
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A les 10:30 es procedeix a realitzar l’entrevista a l’aspirant amb el següent
resultat:
Nom i cognoms dels
aspirants
BERNAT SEGARRA MARTÍ

Entrevista (fins a 2 punts)
2

El resultat del procés selectiu és el següent:
Nom i cognoms dels
aspirants
BERNAT
SEGARRA
MARTÍ

Valoració de mèrits
4 punts

Entrevista
2 punts

TOTAL
6 punts

És per aquest motiu que l’òrgan de selecció, a les 11:00 hores i segons la
base novena de les citades bases reguladores proposa a l’Alcaldia Pre sidència
de la Corporació la contractació per a ocupar el lloc de treball al candidat
Sr. BERNAT SEGARRA MARTÍ.
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Emma Casals Roura
Presidenta

Cristina Reig Franch
Vocal i Secretària
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Vocal

