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Núm. 6482
FUndAció mUseU deL cinemA-cOL·Lecció tOmÀs mALLOL

Anunci d’aprovació de la convocatòria d’un procés selectiu

 La comissió executiva del patronat de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, en sessió celebrada el dia 2 
de juliol de 2018, va aprovar la convocatòria del procés selectiu per a la contractació laboral en règim d’interinatge a temps 
parcial d’un/a treballador/a per a la taquilla/recepció del Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, que es regirà per les 
següents bases:

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL EN RÈGIM D’INTERINATGE A TEMPS PARCIAL 
D’UN/A TREBALLADOR/A PER A LA TAQUILLA/RECEPCIÓ DEL MUSEU DEL CINEMA-COL·LECCIÓ TOMÀS 
MALLOL

Base 1. Objecte de la convocatòria 

L’objecte d’aquestes bases és la contractació, pel procediment de concurs-oposició, d’un/a treballador/a per a la taquilla del 
Museu del Cinema en règim d’interinatge i  jornada a temps parcial. 

Els aspirants no seleccionats seran incorporats a una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter 
temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal per a places de la mateixa categoria.

Base 2. Característiques de la contractació

Les característiques de la contractació són les següents: 

Contracte Contracte laboral a temps parcial en règim d’interinatge fins a la cobertura definitiva de la 
plaça.

Període de contractació En règim d’interinatge fins a la cobertura definitiva de la plaça
Categoria/grup E
Horari L’horari està en relació a l’horari d’obertura al públic del Museu del Cinema:

Dels mesos d’octubre a abril: 
     - Dimarts a divendres: de 13.50 a 18.00 h
     - Dissabte: de 14.50 a 20.00 h

Dels mesos maig, juny i setembre:
     - Dimarts a dissabte: de 14.50 a 20.00 h

Dels mesos de juliol i agost:
     - Dilluns a divendres: de 14.50 a 20.00 h

Horari especial durant els períodes de Nadal, Setmana Santa i Fires de Girona: 
     - De dimarts a dissabte: de 14.50 a 20.00 h

Aquest horari es podrà modificar si la direcció del Museu modifica l’horari d’obertura al pú-
blic del Museu del Cinema, amb els conseqüents canvis salarials que, si escau, corresponguin.  

Titulació mínima exigida Ensenyament secundari obligatori
Retribució salarial 10.564,75 € bruts anuals
Període de prova 2 mesos
Ubicació del lloc de treball Museu del Cinema. Carrer Séquia, 1. Girona
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Base 3. Funcions del lloc de treball

Les funcions i responsabilitats del personal que ocupa el lloc de treball a la taquilla/recepció del Museu del Cinema són les 
següents: 

• Responsable de la venda d’entrades a l’exposició permanent i d’altres serveis o productes que pugui oferir el Museu 
del Cinema

• Responsable de l’atenció de la centraleta telefònica 
• Atenció al públic i recepció de visitants. 
• Responsable del control de visitants i públic en general a la planta baixa del Museu del Cinema (vestíbul, botiga, 

lavabos públics, sala exposicions temporals, vestíbul dels ascensors, accessos a les portes d’emergència, etc.)
• Tasques de suport a l’àrea administrativa. 
• Tasques de suport a l’àrea del servei educatiu i a les altres àrees tècniques del Museu del Cinema. 
• Responsable de la venda de productes de la botiga del Museu del Cinema i efectuar tasques de suport a la gestió 

d’aquesta botiga.  
• Responsable del servei de guardaroba dels visitants a l’exposició permanent o usuaris del Museu del Cinema. 
• Responsable del control dels visitants i usuaris del Museu del Cinema a través de les càmeres de videovigilància. 
• Responsabilitat d’encesa i apagada de la il.luminació, aparells audiovisuals i altres de les exposicions o muntatges 

que pugui haver-hi al vestíbul, a la sala d’exposicions temporals i del pròleg audiovisual de l’exposició permanent.
• I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

Base 4. Condicions dels aspirants

Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:

• Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut 
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació 
de treballadors. El que s’estableix al paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals 
d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, com també als seus descendents 
i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin 
al seu càrrec. També hi poden participar els estrangers/eres amb residència legal a Espanya. En qualsevol cas, els/
les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat. Els/
les aspirants de nacionalitat diferent a la dels Estats membres de la Unió Europea hauran d’aportar els permisos de 
residència i treball necessaris segons la normativa vigent.

• Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.

• Estar en possessió de la titulació acadèmica que s’indica a la base primera o en condicions d’obtenir-la en la data de 
finalització del termini d’admissió de sol·licituds. En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà 
d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a 
l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.

• No tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.

• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a 
l’administració local, per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per 
sentència ferma.

• No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria. 

• Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar 
una prova especifica de coneixements de llengua catalana de nivell C amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es 
qualificarà d’apte/a o no apte/a. No obstant això, estan exemptes de la prova de coneixements de llengua catalana les 
persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a 
l’administració pública, si aquests processos incloïen una prova de català del mateix nivell o superior, o les que hagin 
superat la prova esmentada en altres processos selectius, cosa que caldrà acreditar de manera fefaent.
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• Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i 
català, i s’exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat. L’acreditació documental a l’efecte de l’exempció també 
es pot fer, fins abans de l’hora assenyalada per a l’inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant 
davant el tribunal l’original i una fotocopia de la documentació esmentada.

• Llengua anglesa. Titulació oficial First Certificate in English (FCE) (nivell intermedi superior o nivell B2)

• Llengua francesa. Titulació oficial nivell DELF B2.

Base 5. Sol·licituds

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud en model oficial que està 
disponible a l’annex d’aquestes bases i a la pàgina web del Museu del Cinema www.museudelcinema.cat pels següents 
mitjans, d’acord amb el previst a l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú:

a. En el registre electrònic de l’Ajuntament de Girona. 
b. De manera presencial, a la seu del Museu del Cinema, carrer Séquia, 1, de Girona, en horari de dimarts a divendres 

de 10.00 a 14.00 h.
c. A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. En aquest supòsit el sol·licitant haurà de 

justificar la data d’imposició de l’enviament a les oficines de correus i anunciar-ho a l’administració del Museu del 
Cinema mitjançant la remissió de la documentació per coreu electrònic (info@museudelcinema.cat) o telegrama 
el mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits, la documentació no serà admesa si el Museu del Cinema 
la rep després de la data i hora del termini assenyalat a l’anunci. Tanmateix, transcorreguts deu dies després de la 
data indicada sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament al web del Museu del Cinema: www.museudelcinema.cat 

Per ser admès a les proves selectives n’hi ha prou que els/les aspirants manifestin a la sol·licitud que compleixen totes 
les condicions referides a la base 4, les quals s’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu. Això sens 
perjudici que aportin tota la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin. 

En relació als mèrits caldrà aportar fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per la seva 
valoració en la fase de concurs, d’acord amb la base 8.

En relació amb l’acreditació dels cursos de formació caldrà que en els mateixos consti la denominació del curs i la seva 
durada expressada en hores lectives i si és possible el programa formatiu. Fotocòpia del certificat de nivell C de català, de la 
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta secretaria com a equivalents. 
Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada. 

La sol·licitud necessàriament haurà de ser en el model normalitzat previst per aquesta convocatòria, que es troba a l’annex 
d’aquestes bases o que es podrà descarregar del web del Museu del Cinema (www.museudelcinema.cat)

Base 6. Admissió d’aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol dictarà 
resolució en el termini màxim d’un mes declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos. 

L’esmentada llista s’exposarà en el web del Museu del Cinema www.museudelcinema.cat, i es concedirà un termini de 10 
dies hàbils per a possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies següents, a 
comptar des de la presentació de les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions 
s’entendran desestimades.
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La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si en el termini de 10 dies hàbils establert 
no s’hi presenten reclamacions.

Base 7. Tribunal qualificador

El tribunal qualificador estarà constituït per: 

• President: Sr. Jordi Pons i Busquet, Director del Museu del Cinema. Suplent: Montse Puigdevall i Noguer, conservadora 
i tècnic de l’Institut d’Estudis del Museu del Cinema 

• Vocal: Joan Boadas i Raset, gerent de la Fundació. Suplent: Montse Puigdevall i Noguer, conservadora i tècnic de 
l’Institut d’Estudis del Museu del Cinema.

• Vocal: Sílvia Planas Marcé, directora del Museu d’Història dels Jueus (Girona). Suplent: Jordi Dorca Costa, tècnic 
d’activitats temporals i comunicació del Museu del Cinema.

• Vocal: Íngrid Santos Lucas, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació. Suplent: Anna Carpena i Torrent, tècnic del 
servei educatiu del Museu del Cinema.

• Vocal: Laura Bosch i Pibernat, responsable administratiu del Museu del Cinema. Suplent: Anna Carpena i Torrent, 
tècnic del servei educatiu del Museu del Cinema.

• Secretària: Sílvia Artau Plenacosta, lletrada del gabinet jurídic de la secretaria general de l’Ajuntament de Girona. 
Suplent: Roser Massanas Ordoñez, lletrada del gabinet jurídic de la secretaria general de l’Ajuntament de Girona

El secretari/secretària actuarà amb veu i sense vot.

En funció del contingut de les proves es podran incorporar al tribunal, en qualitat d’assessors,  les persones que es considerin 
necessàries, i que actuaran amb veu però sense vot. 

L’abstenció i la recusació dels membres dels tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Per valorar les proves de coneixements de la llengua catalana, el tribunal 
qualificador podrà disposar d’una persona que l’assessorarà, amb veu i sense vot, nomenada per l’òrgan competent en 
matèria de política lingüística.

Base 8. Procés de selecció

La selecció s’efectuarà pel procediment de prova d’aptitud i concurs de mèrits. Els aspirants, la sol·licitud dels quals hagi estat 
acceptada, seran valorats en funció de la puntuació total obtinguda, que és la suma de la puntuació de la prova d’aptitud i del 
concurs de mèrits, amb excepció dels que no hagin superat la prova d’aptitud, d’acord amb les condicions següents:

PROVA D’APTITUD:

1r. Exercici. Escrit, en el període màxim d’una hora i mitja, consistent en contestar a un qüestionari de preguntes o temes 
relacionats amb el programa annex, i que podrà incloure qüestions teòriques i supòsits pràctics.

Es valoraran especialment en aquest exercici, la facilitat de redacció, el nivell de formació general, i els coneixements sobre els 
temes proposats, la composició gramatical i la claredat de l’exposició.

2n. Exercici. Pels aspirants que no hagin acreditat el coneixement de la llengua catalana es portarà a terme la valoració dels 
coneixements de l’aspirant, tant de comprensió i expressió oral de la llengua catalana com l’escrita. La valoració s’efectuarà a 
través del primer exercici. La valoració d’aquest exercici serà d’apte o no apte.

La possessió del certificat del nivell C eximirà d’aquesta valoració, mitjançant la presentació d’un dels següents documents:

a) Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació 
que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut 
el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació secundària públic en 
la forma que determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixements de llengua 
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catalana de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent, del nivell C.   

3r. Exercici.  Entrevista i valoració de les condicions personals, d’acord amb les dades aportades en el currículum, de la 
idoneïtat de l’aspirant al lloc de treball. L’entrevista es fonamentarà en els aspectes curriculars dels aspirants, les experiències 
adquirides i les funcions previstes a desenvolupar al Museu del Cinema. Es valorarà la correcció, congruència i claredat en 
l’exposició i les respostes donades, així com les capacitats i aptituds que s’acreditin per un adequat desenvolupament del lloc 
de treball.

Tots els exercicis seran obligatoris. El primer exercici tindrà caràcter eliminatori i tindrà una puntuació màxima de 40 punts, 
necessitant obtenir un mínim de 20 punts per a superar-lo. 

L’entrevista, que no tindrà caràcter eliminatori, serà puntuada fins a 40 punts, puntuació que s’acumularà a l’obtinguda en 
el primer exercici.

FASE DE CONCURS:

4t. Barem de mèrits

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les candidats/ates, fins a un màxim 20 
punts, de conformitat amb el barem següent:

A. EXPERIÈNCIA (fins a un màxim de 7 punts)

En la valoració de mèrits per temps de serveis no es tindran en compte les fraccions inferiors al mes.

• Experiència en museus en tasques iguals o similars a les funcions del lloc de treball
  0,25 punts per a cada mes treballat.

• Experiència en entitats o institucions culturals en tasques iguals o similars a les funcions del lloc de treball.
  0,15 punt per cada mes treballat.

• Experiència en museus en altres tasques no relacionades amb les funcions del lloc de treball
  0,10 punts per cada mes treballat.

Es considerarà acreditació correcta quan l’experiència es justifiqui mitjançant l’informe de vida laboral i contracte laboral 
i/o certificat o document acreditatiu on s’expliciti el lloc de treball (jornada, horari), la durada del contracte  i les funcions 
desenvolupades. 

Per a la puntuació es tindrà en compte la suma acumulada de les diferents experiències correctament acreditades.

B. FORMACIÓ (fins a un màxim de 6 punts)

• Formació vinculada a les funcions pròpies del lloc de treball.
  Per cada formació de menys de 10 hores, 0,1 punts.
  Per cada formació de 10 a 49 hores: 0,3 punts
   Per cada formació de 50 a 89 hores: 0,5 punts
  Per cada formació de més de 90 hores: 1 punt

Per a la formació, l’acreditació haurà d’indicar el total d’hores de l’acció formativa. En el cas que no s’acrediti el 
número d’hores, es valorarà com a inferior a les 10 hores (0,1 punts).

• Titulació de batxiller, de cicle formatiu de grau mig o equivalent: 1 punt 

• Titulacions oficials vinculades a la temàtica del Museu del Cinema: història, història de l’art, belles arts, comunicació 
audiovisual, cinema, fotografia.

 Per a cada titulació de graduat o llicenciatura: 2 punts

• Titulacions oficials vinculades a l’àmbit del turisme i relacions públiques. 
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 Per a cada titulació de graduat o llicenciatura: 2 punts
C. IDIOMES (màxim 7 punts)

• Llengua anglesa (2 punts): 
o Titulació oficial Certificate in Advanced English (CAE): Nivell avançat inferior o nivell C1 (1 punts)
o Titulació oficial Certificate of Proficency in English (CPE): Nivell avançat superior o nivell C2 o titulació superior 

(2 punts)
 La puntació d’amdós titulacions no és acumulable

• Llengua francesa: ( 2 punts)
o Titulació oficial nivell DALF C1(1 punts)
o Titulació oficial nivell DALF C2 o titulació superior (2 punts)

 La puntació d’amdós titulacions no és acumulable

• Llengua italiana (1 punt)
o Nivell B1. Livello Intermedio (0,75 punts)
o Nivell B2. Livello intermedio superiore o titulació superior (1 punt)

 La puntació d’amdós titulacions no és acumulable

• Llengua alemanya (1 punt)
o Titulació oficial Zertifikat Deutsch (ZD): nivell B1 (0,75 punts)
o Titulació oficial Goethe-Zertifikat: nivell B2 o titulació superior (1 punt)

 La puntació d’amdós titulacions no és acumulable

• Altres llengües: nivell B1 o titulació superior (0,5 punts per a cada llengua fins a un màxim d’1 punt)

De tots els mèrits identificats en aquest apartat, es computaran els mèrits al·legats pels aspirants i que s’acreditin, com a 
màxim, en la data de finalització el període de presentació de sol·licituds per participar en el concurs-oposició.

La valoració dels mèrits es farà pública juntament amb el resultat del primer exercici de la prova d’aptitud.

Base 9. Altres aspectes del procés de selecció.

El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas d’empat, aquest es resoldrà a favor de 
l’aspirant que hagi obtingut millor puntuació en l’experiència professional. En el supòsit d’empat també en l’experiència, 
es resoldrà l’empat a favor de l’aspirant amb millor resultats en l’exercici 1 de la prova d’aptitud i, alternativament en cas 
d’haver-hi també empat, millor puntuació en l’entrevista.

Un cop finalitzat el procés selectiu, els resultats de les diferents proves i valoracions de mèrits es faran públics al web del 
Museu del Cinema (www.museudelcinema.cat)

Base 10. Confidencialitat 

Es garanteix total confidencialitat de la participació dels/de les candidats/es en aquest procés de selecció, així com de qualsevol 
de les seves dades personals i professionals assegurant que la participació dels/de les candidats/es no seleccionats/des 
queda en l’estricte àmbit del tribunal qualificador, fent-se públic exclusivament el DNI del/de la candidat/a seleccionat/da.

Base 11. Data, hora i lloc de realització de les proves d’aptitud

La data, hora i lloc per a la realització dels exercicis 1 i 2 de les proves d’aptitud es publicarà amb la llista d’admesos i exclosos, 
deixant un termini de 10 dies naturals per a reclamacions.  

Base 12. Resolució del procés selectiu 
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Portada a terme la fase de prova d’aptitud i valoració de mèrits, el tribunal qualificador resoldrà el procés selectiu, proposant 
la contractació del candidat o candidata que hagi obtingut la millor puntuació. L’aspirant haurà d’incorporar-se amb caràcter 
immediat i segons les indicacions del tribunal qualificador. La no incorporació en la data que s’indiqui en la resolució del 
procés selectiu, comportarà la renúncia al lloc de treball i es farà l’oferiment de la contractació a la persona que hagi quedat 
en segona posició per ordre de puntuació.

Base 13. Llista de persones proposades, aportació de documentació i borsa de treball.

L’aspirant proposat/da ha de presentar als serveis administratius del Museu del Cinema, en el termini de vint dies naturals a 
partir de l’endemà de l’exposició de la llista de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de 
les condicions de capacitat, els originals de les fotocòpies acreditatives dels mèrits al·legats, a fi de poder-les contrastar i dels 
requisits exigits que es detallen a la base 4 i que serà, com a mínim, la següent:

a. Fotocòpia compulsada del DNI o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la 
nacionalitat.

b. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats membres de la Unió Europea, hauran 
de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu 
amb una persona de nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea. També hauran de presentar una 
declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de dret 
de l’aspirant. 

c. Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per la 
seva expedició. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’hi ha d’adjuntar l’ordre ministerial de reconeixement 
del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis 
estrangers. 

d. Declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant 
expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen. 

e. Declaració de tenir capacitat funcional per a l’exercici de les places convocades. 
f. Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se 

sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 

g. Acreditació dels altres requisits que s’hagin pogut establir a les bases específiques de la convocatòria.

Els/les aspirants discapacitats/des que hagin estat proposats/des hauran d’aportar un informe de l’equip de valoració 
multiprofessional competent que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenten, així com la capacitat funcional per al 
desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir. 

Els/les aspirants no estaran obligats a aportar documents que hagin estat elaborats per qualsevol administració, sempre que 
hagin expressat el seu consentiment a què aquells documents siguin consultats o obtinguts per aquesta Fundació. En cap cas 
estaran obligats a presentar documentació o informació que ja estigui en poder d’aquesta Fundació.

Els/les aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presenti la documentació, o de l’examen de la 
qual es comprovi que no compleixen algun dels requisits assenyalats a la base 3, no podran ser nomenats. En aquest cas, 
com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, el/la president/a del tribunal formularà proposta a 
favor de la persona aspirant aprovada que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en les places convocades com 
a conseqüència de l’esmentada anul·lació, la qual haurà d’aportar la documentació abans esmentada. 

9.2 Tots/es els/les aspirants amb una puntuació final superior a 30 punts, per ordre de puntuació, passaran a integrar la borsa 
de treball. La Fundació podrà utilitzar aquesta borsa per a altres nomenaments temporals i/o interins, en el supòsit que no 
decideixi obrir un nou procés selectiu. Integrar la borsa de treball no constitueix cap dret ni cap mèrit. La durada màxima 
de la borsa de treball és de 3 anys. La contractació d’aspirants incorporats a la borsa de treball requerirà la presentació de la 
documentació esmentada en el primer paràgraf d’aquesta base. Els candidats que s’incloguin a la borsa, restaran a l’espera de 
ser cridats per la Fundació per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de contractació temporal. La comunicació 
es realitzarà per telèfon i, complementàriament, per correu electrònic que l’aspirant hagi facilitat. En el supòsit que en un 
termini de 24 hores l’aspirant no doni resposta a la comunicació es considerarà que aquest renuncia. La renúncia a ocupar la 
plaça habilita a la direcció del Museu del Cinema a la crida del següent en l’ordre. 
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El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

• Si una persona rebutja una oferta, es proposarà a la següent persona en ordre de puntuació, i així successivament. Si 
es rebutja una primera proposta la persona quedarà en situació d’inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, 
quan aquesta persona torni a tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la borsa per activar-s’hi 
de nou. 

• Si una persona que està en situació d’actiu a la borsa rebutja una segona oferta, perdrà la prioritat que li atorgava la 
puntuació i passarà a ocupar l’últim lloc de la llista. 

• L’ordre de preferència per efectuar les substitucions o per cobrir places vacants vindrà determinat per l’ordre de 
puntuació, llevat per ocupar llocs singulars i específics, que es valorarà l’adaptació del perfil de l’aspirant d’acord 
amb el seu currículum, mitjançant la corresponent entrevista.

• La persona que no comparegui després de ser convocada a través dels telèfons que ens facilita, no mantindrà cap dret 
preferent i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa. Es cridarà el següent candidat de la llista. 

• També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquest lloc de treball i no hagi superat 
el període de proves.

Base 14. Incidències i reclamacions.

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el 
funcionament correcte del procés selectiu. Si els terminis que estableixen aquestes bases finalitzen en dissabte, s’entendran 
prorrogats fins al dia hàbil següent.

Base 15.- Recursos

• Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, les contractacions i les 
resolucions per les quals es declara no superat el període de pràctiques poden ser impugnats pels/per les interessats/
des, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del recurs 
potestatiu de revisió que es pot interposar en el termini d’un mes des de la data de notificació o publicació de l’acte o 
resolució davant la Presidència de la Fundació o de l’autoritat en qui hagi delegat. 

• Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d’oposició, valoració en la fase de concurs i 
proposta definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant la 
presidència de la Fundació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat. 

• Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions 
quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors mecanografiats en la 
transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors 
també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció.

Disposició addicional

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determina el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
i altres disposicions aplicables.

Girona, 4 de juliol de 2018 

Marta Madrenas Mir 
Alcaldessa de Girona i presidenta de la 
Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol 

ANNEX I  

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL EN RÈGIM 
D’INTERINATGE A TEMPS PARCIAL D’UN TREBALLADOR/A PER A LA TAQUILLA/RECEPCIÓ DEL MUSEU DEL 
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CINEMA-COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL

SOL·LICITANT (Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries)

*Nom i cognoms:                                                                                                

*NIF:                                                  *E-mail:

*Domicili:

*Municipi:                                                                                                               CP:

Telèfon:                                                    *Telèfon mòbil:            

EXPOSO:

• Que m’he assabentat de la convocatòria per a la contractació d’un treballador/a per a la taquilla/recepció del Museu 
del Cinema i de la creació d’una borsa d’aspirants.

• Que conec el contingut de les bases publicades amb l’anunci de la convocatòria, les quals accepto.
• Que compleixo els requisits i les condicions per poder participar en aquesta convocatòria i, alhora, declaro que són 

certes les dades consignades.
• Que acompanyo a aquesta instància de la següent documentació:

    Fotocòpia del DNI 
    Currículum 
    Fotocòpia de titulació acadèmica 
    Fotocòpia de la documentació acreditativa de mèrits
    Fotocòpia del certificat del nivell de català o equivalent 
  

• Que en el cas de ser seleccionat, em comprometo a acreditar fefaentment els requisits exigits.

SOL·LICITO:

• Ser admès/esa a la convocatòria a que es refereix aquesta sol·licitud.

Data, lloc i signatura

ALCALDESSA DE GIRONA I PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA-COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL

ANNEX II 

Temari per a l’exercici 1 de la prova d’aptitud: 

1.  Els Estatuts de la Fundació Museu del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol

2.  La Col.lecció Tomàs Mallol (formació i contingut) i la creació del Museu del Cinema.

3.  L’exposició permanent del Museu del Cinema

4.  Els serveis del Museu del Cinema: programa d’exposicions i activitats, l’Institut d’Estudis i el Club d’Actors del MdC. 
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5.  Història del cinema. Principals èpoques i gèneres.

6.  Història del cinema. Principals directors i pel·lícules emblemàtiques.

7.  El turisme a la ciutat de Girona: principals atractius. El turisme cultural a la ciutat de Girona.

8.  El llenguatge com a mitjà de comunicació. Informació i comunicació. Tipus de comunicació: oral i telefònica. 

9.  La conversa telefònica. Regles per a una correcta actuació telefònica. La comunicació no verbal. Errors en la comunicació.

10.  Tècniques d’atencio al públic. Tècniques de contacte personal amb el ciutadà: tècniques assertives. Tècniques de 
comunicació i expressió útils per atendre satisfactòriament als ciutadans. Tècniques de resolució de les situacions de 
conflicte en l’atenció al ciutadà: instruments i mètodes per a millorar l’efectivitat en la relació interpersonal.
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