AJUNTAMENT DE LA VILA

DE
SANT LLOREN9 DE MORUNYS
AJUNTAMENT DE SANT LLORENC DE MORUNYS

A l'Ajuntament de Sant Lloren<; de Morunys, a les 19 hores del dia 10 de julio! de 2017, i d'acord
amb les bases que regeixen la convocatória per a la provisió mitjan9ant concurs per a la
contractació en régim laboral de la pla<;a de peó de la brigada municipal de Sant Lloren<; de
Morunys, es reuneix el tribunal qualificador, amb la composició següent:
Representant Escola d'Administració Pública. Titular: Rosa M. Castells Sales
Técnic d'Administració Local. Titular : Ramon Freixa Anfruns.
Técnica en la matéria. Titular: Alba Colell Roure.
Reunit el Tribunal, seguint les bases que regeixen la convocatória, aprovada per acord del ple
del dia 19 de abril de 2017 i publicades al Butlletf Oficial de la Provfncía de Lleida en el BOP núm.
98 del dia 23 de maig de 2017, i d'acord amb el que es va resoldre en el decret número 66/2017
de 27 de juny de 2017 es procedeix a la realització de la prova de coneixements de llengua
catalana de nivell A per als aspirants que no han acreditat els coneixements de !lengua catalana
amb el resultat següent:
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Sol ·licitud amb registre d'entrada número 280 :

APTE

Seguidament es procedeix a realitzar la valoració deis mérits per a cadascun deis aspirants
conforme la documentació acreditada i aportada per cadascun deis aspirants dins el termini de
presentació d'instancies.
Es realitza la valoració seguint els barems fixats en la base sisena i que es reprodueixen tot
seguit:
Fase 2. Valoració de mérits. Consisteix en la valoració del currículum deis aspirants, d'acord amb
el barem següent, i sempre sobre la documentació acreditativa aportada dins el termini de
presentació d'instancies (l'experiéncia s'acredita amb !'Informe de vida laboral).
Fase 2.1. Experiéncia professional com a peó fins a un maxim de 10 punts, que es
puntuen a raó de 1 punt per any treballat i acreditat amb un maxim de 1O punts.
Fase 2.2. Experiéncia professional acreditada en tasques de reparacions i manteniment
d'instal·lacions, treballs de jardinería, treballs de paleta, fins a un maxim de 5 punts, que
es puntuen a raó de 0,20 punts per 30 dies treballats.
Fase 2.3. Altres titulacions académiques i cursos de formació o perfeccionament
relacionats amb les funcions basiques a cobrir. Fins a un maxim de 3 punts, que es
puntuaran de conformitat amb l'escala següent:
Titulacions universitaries: 1 punt per titulació.
Masters o postgraus: 0,50 punts per titulació.
Altres cursos de formació i perfeccionament amb certificat d'aprofitament o
assisténcia amb una durada mínima de 10 hores: 0,25punts per curs.
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Valorats els mérits el Tribunal acorda atorgar i publicar les puntuacions que queden reflectides a
la taula annexa la qual incorpora els criteris i aclariments adoptats pel tribunal.
El tribunal qualificador acorda propasar i convocar per a la realització de !'entrevista prevista a
les bases els aspirants que han obtingut una puntuació superior a 5 punts i que són les persones
següents:
Aspirant amb registre d'entrada número
Aspirant amb registre d'entrada número
Aspirant amb registre d'entrada número
Aspirant amb registre d'entrada número

279
280
283
290

a les 16,00 hores.
a les 16,20 hores.
a les 16,40 hores.
a les 17,00 hores.

L'entrevista es dura a terme el divendres dia 14 de juliol a partir de les 16 hores de la tarda a les
dependéncies municipals situades al C/ Josep Cirera, 1 2a planta de Sant Lloreny de Morunys.

Sant Lloreny de Morunys, 1O de juliol de 2017.

Ramon Freixa i Anfruns,
Téc ic Administració Local
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ANNEX
Criteris interpretatius que ha utilitzat el tribunal, i ha aplicat a tots els aspirants, en la
valoració d'aquells merits que les bases que regeixen la convocatoria del concurs no
detallaven clarament.

1. Els aspirants que no han portat l'lnforme de la vida laboral per acreditar l'experiéncia, d'acord
amb les bases de la convocatoria 2.1 i 2.2, no se'ls ha valorat.
2. Els aspirants que han presentat cursos de formac,ó on no figurava la durada en hores d~ curs,
d'acord ambla base de la convocatoria 2.3, no s'ha valorat.

Sant Llorenc de Morunys, 1O de juliol de 2017.
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