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 ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A L’ANY 2019 
 
Flix, en data 18 de març de 2019, quan són les 10:00 hores es reuneix, a la sala 
de Comissions de l'Ajuntament de Flix, el tribunal format per: 
 
- Josep Viñado Pujol, President 
- Anna Ferrús Serra, vocal 
- Diego Ramirez Macías, vocal 
- Margarita Llauradó Aribau, vocal 
 
Actua com a Secretària M.Carmen Mauri Sales. 
 
El passat dia 22 de gener de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar les Bases 
del Pla Municipal d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2019. 
Les esmentades bases es van publicar al BOPT de  6 de febrer de 2019.  

En virtud de Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2019 es van aprovar 
les Bases específiques per a la provisió dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de 
Flix, any 2019 que es van publicar a la pàgina web de l’Ajuntament de Flix el dia 
13 de febrer de 2019, en les quals es convocaven les següents places: 

  

Categoria Nombre Durada 
Oficial paleta 1 4 mesos
Peó 4 4 mesos
Conserge escola 1 5 mesos

 
En les mateixes també es disposava el següent en relació a la valoració dels 
mèrits: 

" Perfil professional (màxim 9 punts) 

a) Experiència professional desenvolupant tasques similars amb les 
funcions pròpies del lloc a cobrir, fins a un màxim de 6 punts a raó 
de 0,10 punts per mes treballat. 

b) Cursos de formació adequats al lloc de treball a cobrir, fins a un 
màxim 3 punts 

 D’una durada fins a 20 hores: a raó de 0,50 punts per 
cadascun 

 D’una durada fins a 40 hores: a raó d’1 punt per cadascun 
 D’una durada superior a 40 hores: a raó d’1,5 punts per 

cadascun 
En el supòsit que no quedi acreditat el número d’hores de durada del 

curs es puntuarà el mínim de punts. 
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c) Estar en possessió d’un títol de formació professional, cicle formatiu 
o superior relacionat amb el lloc de treball a cobrir 2 punts 

Criteris socials (màxim 3 punts) 
a) Càrregues familiars: 

 Família monoparental: 1 punt 
 Família nombrosa: 1 punt 
 Els dos punts anteriors són excloents: la puntuació en un 

d'ells exclou la puntuació en l'altre. 
 Tenir fills menors d’edat: 0,5 punts. En el cas de què no 

s’hagi puntuat en els dos supòsits anteriors 
b) Estar en situació d’atur 

 De 0 a 6 mesos: 0,25 punts 
 De 6 a 12 mesos: 0,50 punts 
 Més de 12 mesos: 1 punts 

c) Prestacions per desocupació 
 No percebre cap tipus de prestació contributiva i/o subsidi: 2 

punts 
 Persones que cobrin subsidi no contributiu ( RMI ): 1 punt 
 Persones que cobrin subsidi contributiu: 1 punt 

Itineraris d’inserció realitzats (màxim 3 punts) 
a) Es valorarà fins un màxim de 3 punts ser usuari/a de l'Agència Local 

de Col•locació de Flix amb anterioritat a la publicació de la 
convocatòria i l’assistència periòdica a la borsa de treball. 

 Ser usuari del Servei d’Ocupació de Flix (1 punt) 
 6 accions a la borsa de treball de Flix en els últims 6 mesos 

(1 punt) 
 De 7 a 12 accions a la borsa de treball de Flix en el últims 6 

mesos (1.5 punts) 
 Més de 12 accions a la borsa de treball en els últims 6 mesos 

(2 punts) 
 Aquest mèrit no caldrà justificar-ho ja que es comprovarà 

d’ofici mitjançant el Servei Local d’Ocupació. 
Fase entrevista 

L’entrevista serà realitzada pels membres de la Comissió Tècnica de Valoració i 
consistirà en avaluar la idoneïtat del candidat/ata per les funcions del lloc a cobrir. 
Fins a un màxim de 3 punts." 

 

L’objectiu de la present sessió és avaluar els candidats presentats al procediment 
de selecció, i realitzar l’entrevista a cadascun d'ells. 
 
Les persones excloses i admeses definitivament per participar en el procés de 
selecció han estat les següents, i per tal de garantir el respecte i la confidencialitat 



 

 

AJUNTAMENT DE 
FLIX

www.flix.cat 
e-mail: aj.flix@altanet.org 
Tel.: 977 410 153 ꞏ Fax: 977 410 649 

NIF: P 4306100 A 
Codi: RELC 4306070005 

Carrer Major, 18 ꞏ 43750 FLIX 

de les dades dels aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació 
informativa, resultant de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, consten identificades amb 
les xifres quarta, cinquena, sisena i setena del D.N.I.: 
 
EXCLOSOS 
 
 
DNI Motiu 

***7205** No acredita inscripció al SOC 
***9443** No compleix requisit empadronament 
***2503** No compleix requisit empadronament 
***7403** No acredita inscripció al SOC 
 
 
ADMESOS 
 
Plaça de Peó: 
 
DNI 

***0340** 
***9956** 
***2462** 
***6194** 
***4935** 
***3142** 
***3590** 

 
 
Plaça d'Oficial Paleta: 
 
DNI 

Desert 

 
Plaça de conserge: 
 
DNI 

***7503** 

***0785** 

***1778** 
***9956** 

***2462** 

***7934** 
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***6368** 

***6725** 

***3590** 

***3142** 

 
Un cop valorats tots el mèrits degudament acreditats documentalment pels 
candidats, i efectuada l'entrevista, el resultat per lloc de treball és el següent: 
 
Plaça de Peó 
 

DNI Exp. Cursos Títol Càrreg Atur Prest. Itineraris Entrev. TOTAL

***0340** 2,29 --------- ------ --------- 1 -------- ------------ No 
presentat 

 

***9956** ----- --------- ------ --------- 1 -------- 1 2 4 

***2462** 4,29 --------- ------ --------- 0,25 -------- ------------ 3 7,54 

***6194** 0,04 --------- ------ --------- 0,25 -------- ------------ No 
presentat 

 

***4935** 2,59 --------- ------ --------- 0,25 ------- ------------ 3 5,84 

***3142** 0,21 --------- ------ --------- 0,25 ------- ------------ 1 1,46 

***3590** 6 -------- ----- ------- 0,25 ------ 2 3 11,25 

 
 
Plaça d'oficial de paleta: 
 

DNI Exp. Curs Títol Càrreg Atur Prest. Itineraris Entrev. TOTAL 

Desert          

 
Plaça conserge : 
 

DNI Exp. Cursos Títol Càrreg Atur Prest. Itineraris Entrev. TOTAL

***3590** 6 --------- ------ --------- 0,25 ------- 2 3 11,25 

***6368** 4,09 --------- ------ --------- 0,25 2 ------------ No 
comp. 
requisits 

 

***6725** ----- --------- ------ --------- 0,25 ------- 1 No 
comp. 
requisits 

 

***2462** 4,29 --------- ------ --------- 0,25 -------- ------------ 3 7,54 

***7934** ---- -------- ----- -------- 0,25 ------- ----------- No 
comp. 
requisits 

 

***7503** 0,76 -------- ----- -------- 0,25 ------- 1 No 
comp. 
requisits 

 

***0785** 6 -------- ----- -------- 0,25 ------- 1 3 10,25 
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***1778** ----- -------- ----- ------- 0,25 ------- --------- No 
comp. 
requisits 

 

***9956** ----- --------- ------ --------- 1 -------- 1 No 
comp. 
requisits 

 

***3142** 0,11 --------- ----- -------- 0,25 ------- --------- No com. 
requisits 

 

 
El resultat final, de major a menor és: 
 
Peó: 
 

DNI Exp. Cursos Títol Càrreg Atur Prest. Itineraris Entrev. TOTAL 

***3590** 6 -------- ----- ------- 0,25 ------ 2 3 11,25 

***2462** 4,29 --------- ------ --------- 0,25 -------- ------------ 3 7,54 

***4935** 2,59 --------- ------ --------- 0,25 ------- ------------ 3 5,84 

***9956** ----- --------- ------ --------- 1 -------- 1 2 4 

***3142** 0,21 --------- ------ --------- 0,25 ------- ------------ 1 1,46 

 
 
 
Oficial paleta: 
 

DNI Exp. Curs. Títol Càrregues Atur Prest. Itineraris Entrev. TOTAL 

Desert          

 
Conserge: 
 

DNI Exp. Cursos Títol Càrreg Atur Prest. Itineraris Entrev. TOTAL 

***3590** 6 --------- ------ --------- 0,25 ------- 2 3 11,25 

***0785** 6 -------- ----- -------- 0,25 ------- 1 3 10,25 

***2462** 4,29 --------- ------ --------- 0,25 -------- ------------ 3 7,54 

 
 
El candidat amb DNI ***3590** que ha quedat classificat en primer lloc per a la 
plaça de peó i també per a la de conserge, el Tribunal considera que té un perfil 
més adient per cobrir la plaça de Conserge. 
 
D’acord amb l’anterior el Tribunal acorda: 
 
Primer.-  Declarar deserta la plaça d’oficial paleta. 
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Segon.- PROPOSAR per la selecció de peó als candidats següents: 
 
 

DNI 

***2462**

***4935**

***9956**

***3142**

 
Tercer.- PROPOSAR per la selecció de conserge:  
 
 

DNI 

***3590**

 
Quart.- Declarar deserta la Borsa de Treball de la plaça d’oficial paleta. 
 
Cinquè.- PROPOSAR la següent Borsa de Treball de la plaça de peó: 
 
 

DNI 

***3590**

 
Sisè.- PROPOSAR  la següent Borsa de Treball de la plaça de conserge: 
 
 

DNI 

***0785** 

***2462**

 
 
Setè.- ELEVAR la proposta a l’Alcaldia per tal que procedeixi, si s’escau, a la 
seva contractació, i es doni la corresponent publicitat. 
 
Quan són les 12:05 hores, s’aixeca la sessió, de la qual cosa, com a Secretària, 
en dono fe. 
 
El President      Els vocals 
 

 


