
 

 

Reunides, en data 31 de maig de 2019 a les 12:00h., a la sala de reunions de la 5 planta de 

l’edifici del Museu de Badalona: 

- Margarida Abras Pou, Directora del Museu  

- Francesca Garcia Almagro, Cap de Difusió del Museu  

- Montserrat Carreras García, Cap de l’Arxiu Històric i representant dels treballadors del Museu 

- Elena Leal Beltrán, Secretària del Museu de Badalona 

La sra. Abras manifesta que en relació a l’oferta de treball que s’ha tramitat a través del Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC) per ocupar el lloc d’Ordenança, nivell professional AP, al Museu 

de Badalona, en acumulació de tasques i per un període màxim de 6 mesos no prorrogables, 

cal establir els criteris de valoració que es faran servir per puntuar els candidats que per a 

aquest lloc de treball es presentin, atès que s’ha sol·licitat al SOC que es remetin fins a 5 

candidats. 

Les sres. Abras, García i Carreras arriben a l’acord d’establir els següents criteris de valoració 

de les persones candidates el currícum vitae de les quals que es puguin facilitar des del SOC 

(màxim de 10 punts valorant currículum vitae i entrevista que es realitzarà als candidats):  

Es valorarà el currículum de la manera següent (total: 5 punts): 

- L’experiència professional es valorarà per mesos complets treballats fins a un màxim de 2 
punts: 
 

Per cada mes complet de serveis prestats a l’administració pública en un lloc de treball 
fent tasques de vigilància de museu i atenció al públic o similar com a mínim en el grup E 11: 
0,15 punts/mes treballat. 

Per cada mes complet de serveis prestats a l’empresa privada en un lloc de treball de 
vigilant de museu, atenció al públic punts de venda o de similars característiques: 0,10 
punts/mes treballat. 

La prestació de serveis tant a l’Administració pública com a l’empresa privada 
s’acreditarà amb la vida laboral del sol·licitant (grups de cotització del 6 al 10). 
 
Per a les persones que han treballat com a autònomes: 
1. Certificat de la TGSS o mutualitat laboral que correspongui. 
2. Liquidació de l’IAE o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda 
on constin la descripció, el tipus i el grup d’activitat. 
 
- Titulacions acadèmiques fins a un màxim de 3 punts:  
 
Realització d’estudis o cursos, degudament acreditats, relacionats amb les tasques pròpies del 
lloc de treball a ocupar: atenció i informació al públic en museus, equipaments culturals o 
similars, coneixements bàsics d’informàtica, coneixements de programaris tipus TPV, 
coneixements bàsics d’anglès i/o francès, de primers auxilis i prevenció de riscos, etc. 
 
 
L’entrevista versarà sobre els temes següents i es valorarà de la manera que s’indica 

(total: 5 punts): 

Expressió oral en conversa sobre temes relacionats amb la formació i experiència de l’aspirant: 

1,25 punt. 

Exposició sobre les funcions i les activitats pròpies dels museus en general : 1,25 punts 



Dues preguntes que plantejaran dos supòsits concrets en què es pugui trobar l’aspirant en 

relació al lloc de treball que vol ocupar: 2,50 punts (1,25 per a cada pregunta). 

La Directora comenta que aquests criteris es penjaran al web del Museu.  

En aquests moments, la Directora aixeca la sessió essent les 14:30 hores, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 


