AJUNTAMENT
DE BENIFALLET

Tel. 977 462005 Fax: 977 462289
www.benifallet.altanet.org
C/ Major, 1 – 43512 Benifallet (Terres de l’Ebre)

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

A la Biblioteca municipal de Benifallet, a les 10 hores del dia 22 de març de 2019, es
constitueix el Tribunal qualificador de la convocatòria per el procés per seleccionar el
personal que ha de formar part de l’ampliació de la borsa de treball de personal laboral
temporal, denominació d'informador/a turístic/a (equiparable al grup C, Subgrup C2 de
personal funcionari), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de
contingència que es doni a l’Ajuntament de Benifallet, mitjançant concurs oposició.
President:
Titular; Serret Masià, Antoni.
Vocals:
Titular; Anguera Blanch, Roser.
Titular; Alegria Monfort, Rosa.

Compareixen els següents aspirants:
NOM
Curto Salvado, Maria Cinta
Ortega Margalef, Elias
Ventura Casanova, Joan
Ramos Margalef, Sandra
Cartoixà Merlos, Jordi

DNI
4**278**
*78*90**
*9*7*7*
*78**64*
47**06**

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.
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B) Prova de caràcter obligatori i eliminatori: (màxim 20 punts).
Els aspirants són cridats per efectuar el segon exercici de la fase d’oposició, que
consisteix en acreditar coneixements turístics del municipi i del territori: han en
respondre per escrit un test de coneixement de 20 preguntes amb tres respostes
alternatives, sobre “els recursos turístics de Benifallet i les Terres de l’Ebre”
La forma de puntuació de l’exercici és la següent:
-

1 punt per resposta correcta
- 1/3 per resposta incorrecta
0 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 20 punts, i serà
necessari obtenir un mínim de 10 punts per superar-la.
Realitzat el segon exercici amb els aspirants que han comparegut, s’acorda atorgar la
següent qualificació:

Ramos Margalef, Sandra
Curto Salvado, Maria Cinta
Ortega Margalef, Elias
Cartoixà Merlos, Jordi
Ventura Casanova, Joan

DNI
*78**64*
4**278**
*78*90**
47**06**
*94**73*

test
18,00
17,00
16,33
15,67
15,33

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

Ramos Margalef, Sandra
Curto Salvado, Maria Cinta
Ortega Margalef, Elias
Cartoixà Merlos, Jordi
Ventura Casanova, Joan

DNI
*78**64*
4**278**
*78*90**
47**06**
*94**73*

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:
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1. Experiència laboral (màx. 2 punts)
L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,20 punts per any complet de serveis,
o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. Es computen els serveis
efectius prestats en administracions públiques relacionades amb turisme. Documents
justificatius: certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis.
Altres treballs realitzats en empreses privades en turisme. A raó de 0,10 punts per any
complet o fracció mensual 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.
2. Formació (màxim 2,5 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.
Jornades fins a 9 hores - 0,05 punts
Jornades de 10 a 19 hores - 0,15 punts
Jornades de 20 a 39 hores - 0,25 punts
Jornades de 40 o més - 0,35 punts
3. Altres titulacions (màxim 0,5 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.
4. Coneixements superiors de llengua catalana, (màxim 1 punt)
Es valoren els certificats de llengua catalana 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 i l’Ordre VCP/491/2009, de 12
de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats
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equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril), segons la
distribució següent:
Certificat G, de coneixements suficients de llenguatge administratiu de la Junta
Permanent de Català – 0,25 punts
Certificat C2, de coneixements superiors de llengua catalana (orals i escrits), de la Junta
Permanent de Català – 1 punt.
5. Coneixements addicionals llengües estrangeres. (màxim 1 punt)
- Nivell B1.................. 0’25 punts
- Nivell B2.................... 0’5 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 de nivell europeu
establertes en la classificació del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües.
En els casos en què l’acreditació de coneixement de llengua anglesa sigui diferent de
l’establert en l’apartat anterior, així com en el cas d’altres idiomes, la puntuació serà de
0,15 punts.
Només es valorarà la titulació del nivell més alt.
El Resultat de la baremació és el següent:

Ventura Casanova, Joan
Curto Salvado, Maria Cinta
Ortega Margalef, Elias
Cartoixà Merlos, Jordi
Ramos Margalef, Sandra

DNI
*94**73*
4**278**
*78*90**
47**06**
*78**64*

concurs
1,50
0,75
0,75
0,25
0,00

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.
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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:

Ramos Margalef, Sandra
Curto Salvado, Maria Cinta
Ortega Margalef, Elias
Ventura Casanova, Joan
Cartoixà Merlos, Jordi

DNI
*78**64*
4**278**
*78*90**
*94**73*
47**06**

oposició
18,00
17,00
16,33
15,33
15,67

concurs
0,00
0,75
0,75
1,50
0,25

TOTAL
18,00
17,75
17,08
16,83
15,92

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 de l’ampliació de la borsa de treball de informador/a turístic/a de Benifallet
amb els aspirants que han superat aquest procés selectiu:
DNI
*78**64*
4**278**
*78*90**
47**06**
*94**73*

Ramos Margalef, Sandra
Curto Salvado, Maria Cinta
Ortega Margalef, Elias
Cartoixà Merlos, Jordi
Ventura Casanova, Joan

I quan són les 11:35 hores, el tribunal dona per finalitzades les seves actuacions, i per
ordre del president s’aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretària, en dono fe i
estenc aquesta acta, que signen amb mi la resta de membres del Tribunal.

El President

La Vocal

Fecha:
2019.03.22
13:08:24
+01'00'

CPISR-1 C Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Roser
Roser
Anguera Blanch
Anguera Fecha:
2019.03.26
Blanch 09:17:33 +01'00'

Antoni Serret Masià

Roser Anguera Blanch

La Vocal i secretària

CPISR-1 Firmado
digitalmente por
C Rosa
C Rosa CPISR-1
Alegria Monfort
Alegria Fecha:
2019.03.25
Monfort 09:58:16 +01'00'
Rosa Alegria Monfort
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