
 
 
ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 
 
A la Biblioteca municipal de l’Ajuntament de Benifallet, a les 09:00 hores del dia 20 de 
juny de 2019, es constitueix el Tribunal qualificador de la convocatòria per el procés per 
seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball per atendre la 
piscina municipal de l’Ajuntament de Benifallet, grup professional AP, mitjançant 
concurs-oposició de valoració de mèrits, per cobrir eventuals necessitats temporals de 
personal d'aquest grup professional, 
 
President: 
Titular: Serret Masià, Antoni 

 

Vocals: 

Titular: Jiménez-Castillejo Arriazu, José Miguel 

Titular: Folqué Alcoverro, Francesc 

 

Compareixen els següents aspirants: 

 

Folque Sanz, Olga ***8279** 

Cartoixà Merlos, Jordi ***8067** 

March Badia, Dèlia ***3819** 

Ortega Vidiella, Jordi ***3513** 

Margalef Salaet, Esteve ***8244** 

 
 
El Tribunal es declara constituït vàlidament amb els membres anteriors. 
 
Un cop constituït el Tribunal qualificador, se segueix l’orde de les proves establertes en 
les bases d’aquesta convocatòria, publicades íntegrament en la web municipal, l’e-
tauler, el Tauler d’Anuncis i el portal de transparència. 
 
A) Coneixement de llengües: 
 
Llengua catalana: 
 
Tots els aspirants han acreditat documentalment estar en possessió del nivell de català 
requerit a les bases, certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua 
catalana orals i escrits (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 
alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, 
sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (modificat pel Decret 3/2014, 
de 7 de gener), i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i 
s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements 



 
de català de la Direcció General de Política Lingüística, per la qual cosa tots els aspirants 
resten exemptes d’efectuar cap prova. 
 
B) Prova de caràcter obligatori i eliminatori (màxim 10 punts) 
 
Els aspirants són cridats per efectuar el segon exercici de la fase d’oposició, que 
consisteixen en la realització per escrit d’un test de coneixements de 20 preguntes amb 
tres respostes alternatives, durant un període màxim d’una hora, sobre el temari 
següent:  
 
- Funcionament de les piscines, del bar i de la neteja de les instal·lacions.  
 
La forma de puntuació de l’exercici és la següent:  
 
- 0,50 punts per resposta correcta  
- 0,15 punts per resposta incorrecta  
- 0 punts per sense resposta o resposta anul·lada 
 
El Tribunal determina que la durada de la prova és d’una hora com a màxim. 
 
Aquesta prova és de caràcter eliminatori. Es valorarà amb un màxim de 10 punts, i serà 
necessari obtenir un mínim de 5 punts per superar-la. 
 
Realitzat el segon exercici amb els aspirants que han comparegut, s’acorda atorgar la 
següent qualificació: 
 

 DNI TEST 

Folque Sanz, Olga ***8279** 10,00 

Cartoixà Merlos, Jordi ***8067** 7,40 

March Badia, Dèlia ***3819** 9,35 

Ortega Vidiella, Jordi ***3513** 10,00 

Margalef Salaet, Esteve ***8244** 8,05 

 
C) CAS PRÀCTIC. De carácter obligatori 
 
Consisteix a donar solució, ja sigui per escrit, oralment o per demostració pràctica, a 
criteri del Tribunal, a un o diversos supòsits o preguntes de caràcter pràctic relacionats 
amb les tasques o funcions pròpies del lloc de treball.  
 
El tribunal determinarà que el cas pràctic es faci de forma oral, per crida d’aspirants.  
 
Aquesta prova es valorarà amb un màxim de 10 punts, i serà necessari obtenir un mínim 
de 5 punts per superar-la.  
 
Realitzat el tercer exercici amb els aspirants que han comparegut, s’acorda atorgar la 
següent qualificació: 
 



 
 DNI PRÀCTIC 

Folque Sanz, Olga ***8279** 9,00 

Cartoixà Merlos, Jordi ***8067** 7,00 

March Badia, Dèlia ***3819** 7,00 

Ortega Vidiella, Jordi ***3513** 7,00 

Margalef Salaet, Esteve ***8244** 7,00 

 
Per tant, superen la fase d’oposició els següents aspirants:  
 

 DNI TEST PRÀCTIC OPOSICIÓ 

Folque Sanz, Olga ***8279** 10,00 9,00 19,00 

Cartoixà Merlos, Jordi ***8067** 7,40 7,00 14,40 

March Badia, Dèlia ***3819** 9,35 7,00 16,35 

Ortega Vidiella, Jordi ***3513** 10,00 7,00 17,00 

Margalef Salaet, Esteve ***8244** 8,05 7,00 15,05 

 
Posteriorment aquest Tribunal acorda l'anunci d'aprovats en la seu electrònica de 
l’Ajuntament i passa a baremar els mèrits aportats pels aspirants i justificats mitjançant 
currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos. Es valoraran els mèrits 
d’acord amb el següent barem: 
 
a).- Experiència laboral (màx. 10 punts): 
 
- L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó d’1 punt per mes complet de serveis, o 
fracció diària que proporcionalment li correspongui. Es computen els serveis efectius 
Prestats en administracions públiques tenint en compte que el temps de serveis prestats 
simultàniament només s’ha de computar una vegada. Documents justificatius: certificat 
expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis. 
 
- Altres treballs realitzats en empreses privades, en llocs similars al convocat. A raó de 
0,90 punts per mes complet o fracció diària que proporcionalment li correspongui. 
Documents justificatius: informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, i a més a més, la presentació de contractes de treball, 
fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis 
prestats. 
 
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats. 
 
b).- Temps en situació de demandant d’ocupació inscrit a les Oficines del Servei català 
d’ocupació: a raó de 0,50 punts per mes, fins a un màxim de 5 punts.  
 
Documents justificatius: Certificat demandant d’ocupació no ocupat (DONO), o 
document d'alta i de renovació de la demanda d'ocupació (denominat DARDO). 
 
c).- Formació (màxim 3 punts): 
 
Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o 



 
de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació 
amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests 
llocs requereixen. Les persones interessades han d’aportar, a més de la corresponent 
certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, 
assistència o, en el seu cas, aprofitament. 
 
- Cursos de fins a 9 hores - 0,50 punts 
- Cursos de més de 9 hores- 1 punt 
 
d).- Altres titulacions (màxim 3 punts): 
 
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per als llocs de treball a 
proveir, es valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització 
d’aquests llocs. No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior 
que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com 
a requisit o com a mèrit. A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les 
reconegudes pel Ministeri d’Educació i Ciència amb caràcter general i vàlides a tots els 
efectes. 
 
e).- Coneixements addicionals llengües estrangeres (màxim 1 punt): 
 
- Nivell B1.................. 0’50 punts 
- Nivell B2.................... 0’75 punts 
- Nivell C1 o superior.... 1 punt 
 
Per a la valoració del coneixement de les llengües estrangeres, cal acreditar el nivell 
mitjançant l’aportació de les certificacions d’activitat formativa nivell europeu establertes 
en la classificació del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües. 
 
El Resultat de la baremació és el següent: 
 

 
 
El tribunal decideix no efectuar la potestativa entrevista per competències, als efectes 
de determinar la idoneïtat de la persona aspirant així com per valorar l’experiència en 
tasques pròpies del lloc de treball. 
 
La puntuació final del procés, que resulta de sumar les puntuacions obtingudes en la 
fase d’oposició i la fase de concurs, per ordre decreixen, és la següent: 
 
 
 

Entrevista

(màx 3 

punts) TOTAL

1,00 mes 0,90 mes 0,50 0,50 1,00 3,00 1

DNI mes punts mes punts Total Total Total Total Total Total

Folque Sanz, Olga ***8279** 1 1,00 1,00 3 3,00 4,00

Cartoixà Merlos, Jordi ***8067** 1 1,00 B2 0,75 1,75

March Badia, Dèlia ***3819** 1 1,00 B1 0,50 1,50

Ortega Vidiella, Jordi ***3513** 2 2,00 2,00 3 3,00 5,00

Margalef Salaet, Esteve ***8244** 1 1,00 1,00 1 1,00 2,00

> 9 horesfins a 9 hores

Formació

(màx 3 punts)

Experiència laboral

(màx 10 punts)

llengües 

(màxim 1 punt)

Altres 

títulacions

(màx 3 punts)

Demandant 

ocupació

(màx 5 punts)



 
De la qual cosa, com a secretària/ària, estenc aquesta acta. 
 

  
 
Un cop finalitzada la valoració del concurs oposició s’acorda fer pública la puntuació, per 
ordre de puntuació total obtinguda. El Tribunal proposa a la presidenta de la Corporació 
la constitució per atendre la piscina municipal de l’Ajuntament de Benifallet, grup 
professional AP, amb els aspirants que han superat aquest procés selectiu: 
 

 DNI oposició concurs TOTAL 

Folque Sanz, Olga ***8279** 19,00 4,00 23,00 

Ortega Vidiella, Jordi ***3513** 17,00 5,00 22,00 

March Badia, Dèlia ***3819** 16,35 1,50 17,85 

Margalef Salaet, Esteve ***8244** 15,05 2,00 17,05 

Cartoixà Merlos, Jordi ***8067** 14,40 1,75 16,15 
 
I quan són les 11:30 hores, el tribunal dona per finalitzades les seves actuacions, i per 
ordre del president s’aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari en dono fe estenc 
aquesta acta, que signen amb mi la resta de membres del Tribunal. 
 
EL PRESIDENT  EL VOCAL    EL VOCAL 
 
 
 
 
Antoni Serret Masià  José Miguel Jiménez-Castillejo Francesc Folqué 
    Arriazu     Alcoverro 
 
 
 
EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
Xavier Llanos Serral 
 
 

DNI oposició concurs TOTAL

Folque Sanz, Olga ***8279** 19,00 4,00 23,00

Cartoixà Merlos, Jordi ***8067** 14,40 1,75 16,15

March Badia, Dèlia ***3819** 16,35 1,50 17,85

Ortega Vidiella, Jordi ***3513** 17,00 5,00 22,00

Margalef Salaet, Esteve ***8244** 15,05 2,00 17,05


		2019-06-20T12:47:16+0200
	Xavier Llanos Serral - DNI 43626283K (AUT)


		2019-06-20T12:58:56+0200
	CPISR-1 C Francesc Folqué Alcoverro




