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ACTA DE SESSIÓ DE TRIBUNAL DE SELECCIÓ PER AL 
PROCÉS SELECTIU DE BORSA DE TREBALL PER A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ DE 
TAVASCAN (2021-2022) 
 
En data 08/10/2021 es constitueix el tribunal de selecció per al procés selectiu que ha de 
permetre cobrir diverses places així com la formació DE LA BORSA DE TREBALL PER A 
L’ESTACIÓ D’ESQUÍ DE TAVASCAN per a la temporada 2021-2022, i amb vigència per a 
les temporades 2021-2022 i 2022-2023. 

 
Acta nº:  01/2021 ACTA DEL PROCÈS DE QUALIFICACIO CONCURS DE MÈRITS 
Dia: 8 de novembre de 2021, a les vuit trenta hores 
Lloc: Sala Polivalent de Tavascan 
 

ASSISTENTS:  

President: Sr. Victor Perisé Alia, Cap d’explotació   

 
 

Vocal primer: Sr. Dimitri Lopez Conde, Cap de pistes. 
Vocal segon: Sra. Pepita Cecília Gallart, tècnica de turisme del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà . 

 

Secretari: Sra. Cristina Carbó Riart, secretària-interventora de l’Ajuntament de Lladorre .  
 
Ordre del dia: 
 
Selecció de les persones en el procés selectiu per ocupar les places indicades en el quadre 
següent  i creació de borsa de treball al respecte per a les temporades d’esquí 2021-2022 i 
2022-2023. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió, a les 08.30 hores i tot seguit es dona lectura al decret d’alcaldia 
de data 4 de novembre de 2021 on es fa constar la llista definitiva de persones admeses i 
excloses pel motius que s’indiquen .  
En definitiva, per aquests llocs de treball de laboral temporal  per atendre les necessitats en 
aquesta temporada d’esquí 2021-2022 i per a la formació de la borsa de treball de PER 
COBRIR NECESSITATS DE PERSONAL DEL’ESTACIÓ D’ESQUÍ DE TAVASCAN es varen 
presentar 47 persones, de les quals 35 persones han resultat admeses, per a les següents 
places 
 
Tipologia sol·licitada  Nombre de candidats admesos 

Infermer/a   5 
Maquinista   6  
Remuntador/ora   15  
Pister/a    15  
Taquiller/a   24  
 
Tal com es constata en el decret d’alcaldia de referència, en l’Annex, s’estableix com a hora 
per a realitzar les entrevistes, les 10h del matí del dia 8 de novembre de 2021.  
A les 10h el president es dirigeix als candidats, per tal de donar explicació de com es 
realitzaran les entrevistes, que seran per escrit, i, un cop realitzades, s’entregaran i es 
procedirà a una presentació oral davant el tribunal. 
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De les 10h fins les 11h30h, té lloc la fase d’entrevistes, a les 24 persones que s’han 
presentat per a realitzar l’entrevista. Puig que hi ha diverses persones que han presentat 
sol·licitud a més d’una categoria. El Tribunal ha procedit a realitzar entrevistes als 42 
candidats admesos. 
 
Un cop realitzades les corresponents valoracions de mèrits, segons les bases aprovades, 
apartat corresponent a : VALORACIÓ DELS MÈRITS AL·LEGATS, punts 23 i 24, s’ha 
procedit a ordenar els candidats segons la puntuació obtinguda total (10 punts), resultant em 
el quadre de classificació que servirà de base per a acordar les persones seleccionades.  
 
El tribunal igualment acorda que, d’acord amb el què s’indica en el punt 24 de les bases,  
els cursos de l’ACEM o similars podran acreditar-se amb posterioritat a l’acabament del 
termini si els cursos d’enguany encara no s’han realitzat. 
 
Acords: 
 
1 Considerar deserta la categoria de MAQUINISTA, ja que les persones que han presentat 
sol·licitud pel lloc de treball, no tenen l’experiència mínima per a realitzar les tasques 
descrites en les bases 
 
2 Aprovar el Quadre de classificació (Annex I), relatiu a les persones a formar part de la 
borsa de treball, seguint l’ordre de puntuació de major a menor puntuació, i, no incloure en la 
borsa, aquelles persones que no s’han presentat a l’entrevista de selecció  
 
3 Establir que, si els primers en el quadre de classificacó indiquen no estar disponibles per a 
treballar aquesta temporada, es seguirà amb l’ordre de puntuació indicat en el quadre de 
classificació (Annex I, de major a menor puntuació). 
 

4 Fer constar que, revisat el Decret 117 relatiu a Aprovació de la llista definitiva d’admesos i 
exclosos en el procés per a la creació borsa de treball per a la cobertura de necessitats 
eventuals en relació amb la pista d’esquí de Tavascan, s’ha detectat un error material en 
relació al candidat **9912**, ja que, un cop revisada la sol·licitud, es detecta que no 
compleix els requisits per a ser admès, per manca de d’acreditació del nivell A2 de català, i 
alhora, feta la valoració, tampoc entraria en la borsa corresponent a la categoria sol·licitada 
de Remuntador/ora.   
 
El/la president/a aixeca la sessió, a les 14.30 hores, de la qual, com a secretaria, estenc 
aquesta acta. 
 
      Vist i plau 
 
La Secretari a    El President   
 
 
 
 
 
Cristina Carbó    Victor Perisé 



 
AJUNTAMENT 

  de 

  LLADORRE  
 

  (Pallars Sobirà – Lleida) 

Carrer Major, 5  -  25576 LLADORRE  -  Tel. 973623000  Fax. 973623052  -  ajuntament@lladorre.ddl.net 

Annex I QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
 

 Infermer/a Maquinista Pister/a Remuntador/a Taquiller/a 

***4611** np         

***0755**     2,8 4   

***0569**   np       

***2235**         np 

***1183**     3,7 4,9 3,6 

***7440** np         

***9474**     4,1 4,5 2,2 

***5666**   4     8 

***5314**       np np 

***1873**     2,3 4,6 4 

****0212S   2,8 6 4,7 5,5 

***6763**       5,12 5,6 

***0127** np         

***1045**     np np np 

***0475**         8 

***6842**       5,9   

****0213Q     5,8 5,8 5,7 

***3940**   np       

***7392**       3,6   

***6602**     np   np 

***2195**         np 

***0920** 9,2         

***2954**         np 

***2756**         10 

***9892**     7,1   5 

***0541**   6       

***0817**   4       

***3118**       8   

***9884** 7   10     

***4992**         10 

***3666**         np 

***5965**     3,9   5,5 

***5131**       6,4   

***0568**     6 9   
 
np= No presentat 


