AJUNTAMENT
DE BENIFALLET

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

ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
Reunits en la biblioteca municipal de Benifallet, a les 10:45 hores, els integrants del
tribunal qualificador que es constitueix per a valorar els mèrits dels aspirants del procés
de selecció del personal que ha de formar part de l’ampliació de la borsa de treball ja
constituïda de personal laboral temporal d'informador/a turístic/a, denominació
informador/a turístic/a (equiparable a la categoria laboral d’auxiliar administratiu (Grup
C, subgrup C2), per tal de cobrir de manera àgil i ràpida vacants, substitucions i
qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a
l’Ajuntament de Benifallet, i mitjançant el sistema selectiu concurs oposició.
Vistos els documents presentats acreditatius dels mèrits i l’experiència, es procedeix a
baremar-los d’acord amb les bases obtenint-ne el resultat següent:
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Antiguitat
(màx 2 punts)
0,20
DNI

any

0,10

any

Formació
(màx 2,5 punts)
0,05

0,15

0,25

anys punts anys punts Total fins a 9 hores 10 a 19 hores 20 a 39 hores

Títulació
(màx 0,5 punts)
0,35
>40 hores

Català
llengües
(màx 1 punt) (màxim 1 punt)

0,50
Total

TOTAL

1

0,50
Total

Entrevista
(màx 1
punt)

Total

Total

Total

Curto Salvado, Maria Cinta 4**278**

Batxillerat o FP2 o equivalent

0,50

B1

0,25

0,75

Ortega Margalef, Elias

*78*90**

Llicenciatura o equivalent

0,50

B1

0,25

0,75

Ventura Casanova, Joan

*94**73*

Batxillerat o FP2 o equivalent

0,50

C1

1,00

1,50

Ramos Margalef, Sandra

*78**64*

Cartoixà Merlos, Jordi

47**06**

B1

0,25

0,25
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Sumats els punts de cada aspirant, el resultat és el 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

A la vista del resultat, el Tribunal proposa que passin a formar part de l’ampliació de la
Borsa de treball de personal laboral temporal d'informador/a turístic/a, (equiparable a la
categoria laboral d’auxiliar administratiu (Grup C, subgrup C2), per tal de cobrir de
manera àgil i ràpida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència
temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Benifallet, que tindran
assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons dit grup de classificació,
els següents aspirants ordenats de major a menor puntuació obtinguda, i acorda
trametre aquesta proposta al President de la Corporació:

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*

El Tribunal dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 11:35
hores.
Els aspirants proposats han de presentar els documents acreditatius de les condicions
de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria i dels mèrits al·legats en el termini
de 1 dia hàbil, comptats a partir del següent de la publicació en la seu electrònica de
l’Ajuntament de la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu mitjançant
documents originals o degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment.
Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser
contractats.
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Recurs d’alçada
Contra la aquest Acord pot interposar-se recurs d’alçada davant el president de la
corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquesta relació, d’acord amb el que disposa l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Benifallet, 22 de març de 2019

Fecha: 2019.03.22
12:34:45 +01'00'
La presidència del tribunal
Antonio Serret Masià

