
 
 

 
 

 
 

 
 

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ,  MITJANÇANT 
CONCURS, PER COBRIR LES TASQUES DE TAQUILLER/PORTER DE LES PISCINES 
MUNICIPALS D’OLOST PER LES CAMPANYES DEL 2019 I 2020, AMB PREVISIÓ 
DE BORSA DE TREBALL.  

 
A la Casa de la Vila de l’ajuntament d’Olost el dia  27 de febrer de 2019 
 
Essent les nou del matí (9:00) es reuneix a l’ajuntament d’Olost el Tribunal qualificador del 
procés de selecció per a cobrir, les tasques de dos llocs de treball de taquiller/a a les 
piscines municipals d’Olost.  
 

El Tribunal es constitueix d’acord amb les bases setena i vuitena de les aprovades per 
Acords de la Junta de Govern Local del dia 8 de gener de 2019 i l’Edicte de convocatòria 
del dia 9 de gener de 2019. 

El tribunal designat que ha qualificat i valorat les diferents parts del procés, ha quedat 
constituït tal com segueix: 

-President: Alfons Giol i Amich , Secretari-Interventor de la Corporació.  
-1ra Vocal: Vanessa Martín Puga, Tècnica d’ocupació del Consorci del Lluçanès.  
-Secretària: Teresa Viladomat i Puig, Administrativa de l’Ajuntament d’Olost amb titulació 
suficient. 
 
La relació de persones admeses i excloses corresponent a aquesta convocatòria fou 
aprovada per Decret núm. 2019DECR000016, de data 22 de febrer de 2019, que fou 
publicat d’acord amb les Bases de la convocatòria i segons el quadre d’aspirants següent: 
 

DNI DATA DE SOL·LICITUD 

47 854 475 P 24/01/2019 

47958 026 J 28/01/2019 

48 048 028 Q 29/01/2019 

77 740 221 Z 29/01/2019 

 
I que suposa la totalitat de les persones que han presentat la seva sol·licitud i que han 
completat la documentació requerida segons consta a l’expedient X2019000008. Es fa 
constar que es va notificar per Web municipal (Bases de convocatòria) i també 
personalment de forma telefònica a totes les aspirants, la convocatòria de l’acte de selecció 
que consta de forma unificada pel que fa a la valoració de mèrits i l’entrevista personal. 
 

Es  fa pública la valoració de mèrits efectuada en aquest mateix acte segons el detall 
següent: 



 
 

 
 

 

DNI Experiència 
professional 

Formació Altres títols Mèrits 
Complementaris 

Situació 
econòmica 

TOTAL 

47 854 475 P 0 0 0 0 0  0 punts 

47 958 026 J 0 0 0 0 0  0 punts 

48 048 028 Q 0 0 0 0 0  0 punts 

77 740 221 Z 0 0 0 0 0  0 punts 

 

Seguidament s’obre l’acte per fer l’entrevista que es preveu a la base cinquena 
apartat segon que disposa: 

 
“5.2 Fase d’entrevista personal: 
 
La valoració de mèrits es complementarà amb una entrevista personal dels aspirants que es valorarà 
amb una puntuació màxima de 5 punts.  
 
En l’entrevista es valorarà especialment l’actitud i altres coneixements i habilitats en tasques similars 
a les que es contracten amb especial valoració de la capacitat de comunicació, dinàmiques de grup, 
la polivalència, la capacitat d'emprenedoria, la iniciativa, el coneixement del territori i l’empatia.  
 
També els coneixements complementaris: es valorarà especialment el coneixement i domini 
d'idiomes, preferentment anglès, francès o alemany, per aquest ordre.  
 
En el cas de que no se superin els 3’5 punts en aquesta fase el tribunal declararà com a exclosa de 
la borsa de treball de la base tretzena.  
 

A l'entrevista s'avaluarà el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds dels aspirants al perfil 
competencial establert a les funcions i les tasques encomanades.” 

 

Completada la valoració dels mèrits amb la que efectua el tribunal en 
l’entrevista, el resultat és el que segueix: 

 

DNI Experiència 
professional 

Formació Altres 
títols 

Mèrits 
Complementaris 

Situació 
econòmica 

Entrevista Puntuació 
sobre 5 

TOTAL 

47 854 475 P 0 0 0 0 0 23 4,26 4,26 punts 

47 958 026 J 0 0 0 0 0 23 4,26 4,26 punts 

48 048 028 Q 0 0 0 0 0 18 3,33 3,33 punts 

77 740 221 Z 0 0 0 0 0 21 3,89 3,89 punts 

 

 



 
 

 
 

A la vista del resultat de les fases de valoració de mèrits i entrevista, el tribunal fa 
proposta de contractació a favor dels Srs. LAURA COSTA LLADÓ amb DNI nº 
47854475P, i MAR VERDAGUER TORRES amb DNI nº 47958026J, atès que ambdues han 
obtingut la puntuació més elevada i necessària en el conjunt de valoracions efectuades 
d’acord amb les Bases de selecció. 

D’acord amb la Base tretzena de les que ha regit la convocatòria el Tribunal fa proposta de 
borsa de treball (llista d’espera) a favor de les dues aspirants que han superat el procés 
de selecció i que segueixen en l’orde de puntuació del concurs. Sra. LAURA CASTAÑÉ 
PLANS amb DNI nº 77740221Z i Sra. CARLOTA MARSÓ GISPERT amb DNI nº 48048028Q. 

Així mateix i atenent al que disposen la Base vuitena de la convocatòria el Tribunal disposa 
la publicació d’aquesta Acta que dona fe de la selecció al Web municipal, sens perjudici 
del contacte telefònic amb cadascuna de les aspirants per donar-los el resultat tal com se’ls 
ha avançat a cadascuna en el moment de l’entrevista. 

 
El Tribunal també deixa constància de l’agraïment a les persones participants així com 
la suficiència demostrada pels aspirants entrevistats sol·licitant la publicació d’aquesta acta 
al Web municipal per al coneixement general. 

 

I en prova de conformitat ho signen els membres del tribunal en el lloc i la data indicades a 
l’encapçalament, davant meu la  Secretaria que també en dono fe. 

 

 

          President                                              Vocal  
    Alfons Giol i Amich                            Vanessa Martín i Puga         
 
 
  
 
 
 
                                          
                                                   Secretària 
                                          Teresa Viladomat i Puig 
 

 
 


