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AJUNTAMENT DE 

BENIFALLET 

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I VALORACIÓ DELS MÈRITS 

 
 
Al saló de Plens de l’Ajuntament de Benifallet, a les 10 hores del dia 16 d’abril 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 de personal 
laboral temporal “peó de la brigada d’obres”, grup AP, equiparable al grup AP de 
personal funcionari, torn lliure, sistema de selecció concurs de valoració de mèrits, per 
cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest 
grup professional que es doni a l’Ajuntament de Benifallet, i té la composició següent: 
 
- Sr. Antonio Serret Masià, President del Tribunal. 
- Sra. Sònia Monclús Faneca, Vocal del Tribunal. 
- Sra.Rosa Bayot Folquè, Vocal del Tribunal. 
 
El Tribunal es declara vàlidament constituït amb els membres anteriors. 
 
Es procedeix a escollir d’entre els seus membres el vocal que actuarà com a secretari, 
resultant seleccionat la vocal Sra. Ros Bayot Folqué, qui alhora tindrà veu i vot.  
 
Un cop constituït el Tribunal qualificador, se segueix l’ordre 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. 
 
Els aspirants seran baremats per l’ordre d’entrada de les seves sol·licituds. 
 
Passen a la fase de concurs els aspirants declarats aptes i els que ho han estat per 
haver acreditat estar en possessió del nivell A2 - Certificat de nivell de suficiència de 
català i del nivell intermedi o superior del castellà, que són: 
 

 Cognoms, Nom DNI 

1 Salinas Cuenca, Francisco ***8464** 

2 Bertomeu Casanova, Jose Mª ***7774** 

3 Viña Vallespí, Ignasi ***2418** 

4 Doliu Pellisa, Silvestre ***7938** 

5 Bouhraova Bouazza, Mohammef ***8634** 

6 Marsh, George Euan ***1051** 

7 Fayyaz, Muhammad ***6658** 

8 Videllet Margalef, Genís ***8458** 

9 Martinez Murria, Sergi ***8048** 

 
S’acorda de procedir a la baremació dels mèrits acreditats documentalment pels 
aspirants que han estat declarats admesos. 
 
Els mèrits a considerar, d’acord amb les bases aprovades i publicades són: 
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b) Fase de concurs: 
 
Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant documentació 
acreditativa dels mateixos, 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 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).- Entrevista: (potestativa, no eliminatòria), (màxim 3 punts): Per tal de concretar i 
aclarir els mèrits al·legats i valorats, així com per valorar l’adequació del perfil 
professional de la persona aspirant en relació amb les característiques, competències 
professionals (integritat, relacions interpersonals, treball en equip, millora contínua, 
aconseguir resultats) i funcions de la plaça, l’òrgan de selecció podrà cridar als 
aspirants a una entrevista que no tindrà caràcter eliminatori, ni obligatori pels 
aspirants.  
 
d).- Estar el possessió del permís de conduir vehicles classe B, 1 punt. 
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Valorats els mèrits aportats pels aspirants, s’acorda atorgar la següent puntuació: 
 

  TOTAL 

    

aspirant DNI   

Bertomeu Casanova, Jose Mª ***7774** 14,00 

Doliu Pellisa, Silvestre ***7938** 12,00 

Bouhraova Bouazza, Mohammef ***8634** 11,00 

Viña Vallespí, Ignasi ***2418** 10,00 

Marsh, George Euan ***1051** 2,00 

Salinas Cuenca, Francisco ***8464** 1,00 

Fayyaz, Muhammad ***6658** 1,00 

Videllet Margalef, Genís ***8458** 0,00 

Martinez Murria, Sergi ***8048** 0,00 

 
Els membes del tribunal acorden no efectuar la fase d’entrevista, obligatòria pels 
aspirants i potestativa pel Tribunal. 
 
De la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta, que signen amb mi la resta de 
membres de l’òrgan de selecció. 
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