
 
 

 

 
 

 

 

 

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM 3/2016 

 
APROVACIÓ DELS CRITERIS DEL PLA D’OCUPACIÓ 2016PER LA 

CONTRACTACIÓ D’1 AGENT CÍVIC, L’ INICI DE LA CONVOCATÒRIA DEL 

PROCÉS SELECTIU I LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ 

SELECCIONADORA 

 

Fets 

 

1-La Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta té previst participar en el foment de 

l’ocupació en el nucli de La Beguda Alta, amb la contractació d’un agent cívic destinat a les 

tasques de vigilància a l’entrada i sortida als centres educatius del nucli de La Beguda i oferir 

atenció a la ciutadania a l’ oficina de la Mancomunitat en el territori de La Beguda. 

 

2- L’Ajuntament de Masquefa actualment ostenta la presidència de la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Beguda Alta. 

 

3- La figura de l’agent cívic ha suposat un suport important per La Beguda Alta ja que els 

vilatans de la zona tenen un referent  municipal per a dirigir les seves consultes i/o 

suggeriments, així com el suport, entre d’altres, que ofereix a les entrades i sortides dels 

centres educatius. 

 

Fonaments de dret 

 

Art. 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 

Arts. 115 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

Segons l’article 16 e) dels Estatuts de la Mancomunitat, el president té, entre d’altres, la 

competència per dirigir i nomenar el personal de la Mancomunitat. 



 
 

 

 
 

 

 

 

Per tot això, 

 

 

RESOLC: 

 

1- Aprovar els criteris de selecció per la contractació d’1 agent cívic, segons les característiques 

següents: 

 

Característiques del lloc de treball 

- Agent cívic 

- Jornada completa (37h/setmanals) 

- Durada del contracte: 6 a 12 mesos aproximadament 

- Retribució bruta mensual: 850,00€ 

 

Documentació a aportar 

- Curriculumvitae 

- Documentació acreditativa d’inscripció a l’OTG, amb anterioritat a la presentació de la 

instància 

- Historial de la vida laboral (tresoreria general de la seguretat social) i/o document 

acreditatiu de la categoria professional 

Per valorar la situació socioeconòmica i la inscripció a la xarxa xaloc, no caldrà adjuntar 

documentació, es comprovarà d’ofici. 

 

Mèrits i puntuació (màxim 20 punts): 

- Situació socioeconòmica:  5 punts 

- Adequació al lloc de treball (CV): 10 punts 

- Entrevista:    5 punts 

 



 
 

 

 
 

 

 

Passaran a l’entrevista les persones que obtinguin una puntuació mínima de 10 punts de la suma 

de la situació socioeconòmica i l’adequació al lloc de treball. 

 

2- Convocar el procés selectiu per a cobrir 1 plaça d’agent cívic i obrir el termini de 

presentació d’instàncies, que serà des del dia 18 DE JULIOL AL 29 DE JULIOL DE 2016 

(ambdós inclosos)a les oficines municipals de l’Ajuntament de Masquefa (c/Major, 93). 

 

3- Nomenar les següents persones com a membres de la comissió seleccionadora: 

- Òscar Buxeres Soler, secretari de l’Ajuntament de Masquefa 

- Irene Gil Torreglosa, assistenta social de l’Ajuntament de Masquefa 

- Cristina BraneraGubern, tècnica de promoció econòmica de l’Ajuntament de Masquefa 

- Lourdes Bosch Albertí, coordinadora general de l’Ajuntament de Masquefa 

- Marc Perez Rodilla, sergent, cap de la policia local de Masquefa 

- Isabel Fernández Fernández, administrativa del Dept. de RH, actuant com a secretària 

(sense veu ni vot). 

 

4- Aprovar la durada del contracte que serà de 6 a 12 mesos aproximadament amb una jornada 

de 37 hores/setmanals i amb una retribució bruta mensual de 850,00€, aplicació pressupostària 

132-13100 i 132-16000 i la de 2017 estarà pendent d’aprovació del pressupost. 

 

5- Crear una borsa de treball amb les persones seleccionades però sense ocupació de lloc, per 

cobrir les possibles baixes o futures contractacions que es puguin produir, amb la realització 

d’una entrevista prèvia. 

 

6- Donar compte d’aquesta resolució al Comitè d’empresa i Junta de personal dels Ajuntaments 

que formen la Mancomunitat. 

 

7- Publicar aquesta resolució als Ajuntaments que formen part de la Mancomunitat per a què en 

donin publicitat, així com als webs municipals, i donar compte a la proper assemblea. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
El president de la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta 
 
Sr F. Xavier Boquete i Saiz 
 
 
 
 
 
 
El secretari 
 
Òscar Buxeres Soler 
 

 

 

 

 

Masquefa, 12 de juliol de 2016 
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