PROCÉS SELECTIU
Borsa de treball de Tècnic informàtic

ACTA TRIBUNAL
Dades de l’acte
Lloc
data
Hora d’inici
Hora acabament

Oficines de Nostraigua a Miami Platja – Av. Barcelona
188 Locals 19-20
19 de juny de 2020
10:00
14.50

Procés selectiu
Núm
Plaça
Grup
Convocatòria

Borsa de Treball
Tècnic informàtic
Àrea Tècnica
Resolució de Presidència de l’Entitat, de 26 de febrer de
2020

Assistents:
•
•
•
•
•

Octavi Anguera Ortiga, President del Tribunal
Maite Fernández-Gaitán Pacheco, Secretària
Jordi Sabaté Ribé, Vocal
Josep Lanaspa Cuadrench, Vocal
Josep Verge Rallo, assessor

A Miami Platja en lloc i dies esmentat a l’encapçalament, el tribunal fa la crida dels
aspirants presentats:
ASPIRANTS PRESENTATS:

1
2
3
4
5
6
7

Cognoms, Nom
LLAO BURGUEÑO, ESTEVE
PRIETO RUIZ, JORDI
VALLS FONTOVA, DAVID
GRANADA RUBIO, JORDI
MENDOZA RUIZ, SANTIAGO
TEMIMI MARTINEZ, OMAR
MOLI PEREZ, ISRAEL

DNI
...404Z
...483B
...858A
...675M
...017V
...664D
...133R

ASPIRANTS NO PRESENTATS

1
2
3

Cognoms, Nom
LAA MCCRORY, NACHO
MALLAFRE SABATE, MIQUEL
MEDINA VILLENA, ANA ISABEL

DNI
…329L
…555J
…758R

Els aspirants no presentats queden exclosos del procés selectiu.
A continuació es procedeix a realitzar les entrevistes als aspirants.
Aquesta entrevista té caràcter eliminatori i serà puntuable de 0 a 5 punts. Per
superar-la s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 2,5 punts.
Resultats:
Cognoms, Nom
LLAO BURGUEÑO, ESTEVE
PRIETO RUIZ, JORDI
VALLS FONTOVA, DAVID
GRANADA RUBIO, JORDI
MENDOZA RUIZ, SANTIAGO
TEMIMI MARTINEZ, OMAR
MOLI PEREZ, ISRAEL

DNI
...404Z
...483B
...858A
...675M
...017V
...664D
...133R

Resultat entrevista
No superada
2,5
No superada
No superada
4,00
4,00
* No superada

* En conèixer les condicions del lloc de treball l’aspirant considera oportú no
continuar amb l’entrevista
Seguidament es valoren els mèrits d’acord amb el següent barem, amb un màxim
total de 15 punts.
a) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Màxim 8 punts)
Es computen els serveis efectius prestats anteriorment tant en el sector públic
com en el sector privat en un lloc de treball similar a les del lloc convocat de la
següent forma:
• Per serveis prestats al sector públic (administració pública, entitats
públiques o societats amb participació majoritària pública) o bé en empreses
privades de gestió del servei d’abastament d’aigua potable, com a
administratiu (funcionari o laboral): 0,2 punts per mes complert.
• Per serveis prestats al sector públic (administració pública, entitats
públiques o societats amb participació majoritària pública) o bé en empreses
privades de gestió del servei d’abastament d’aigua potable, com a auxiliar
administratiu (funcionari o laboral): 0,1 punts per mes complert.
• Per serveis prestats al sector privat (excepte en empreses de gestió del
servei d’aigua) com a administratiu Grup cotització 4 o superior, contractat
laboral,: 0,1 punts per mes complert.
• Per serveis prestats al sector privat (excepte en empreses de gestió del
servei d’aigua) com a auxiliar administratiu Grup cotització 7 o superior,
contractat laboral,: 0,05 punts per mes complert.
Els documents justificatius a presentar són els següents:
•
Per serveis prestats en administracions públiques: certificat expedit per
l’administració pública on s’hagin prestat en el qual constin la plaça
ocupada i la duració dels serveis prestats juntament amb el certificat de
vida laboral .

•

Per serveis prestats en empreses o entitats privades: contractes de treball,
fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà oficial que acrediti la naturalesa dels
serveis prestats i la seva duració. També s’haurà de presentar l’informe de
la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social. Els serveis prestats hauran de ser de la mateixa titulació i
categoria de la plaça a la que s’opti (mínim grup de cotització 4 per
personal administratiu i grup de cotització 7 per personal auxiliar
administratiu). Les jornades parcials es puntuaran proporcionalment.

b) FORMACIÓ (Màxim 7 punts)
Cursos o seminaris (màxim 5,0 punts)
S’ha valorat l’assistència a cursos o seminaris o jornades de matèries
específiques relacionades amb la plaça a la que s’opti impartits per
institucions acreditades, fins a un màxim de 5,5 punts, segons s’exposa a
continuació:
Jornades de 1 a 20 hores de durada
De 20 a 40 hores de durada
De 41 a 80 hores de durada
De 81 a 120 hores de durada
De 121 a 160 hores de durada
De més de 160 hores de durada

0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1,2

punts
punts
punts
punts
punts
punts

En els casos en què no s’ha acreditat documentalment la durada, en hores, dels
cursos al·legats, s’ha comptat com a cursos de durada fins a 20 hores.
Altres mèrits específics de formació (màxim 2,0 punts)
•

Per una titulació universitària que estigui relacionada amb les funcions de
la plaça a cobrir: 1,5 punts.

•

Per tenir el Certificat de coneixements de llenguatge administratiu de
català: 0,5 punts

Resultats segons el barem anterior:
Cognoms, Nom
PRIETO RUIZ, JORDI
TEMIMI MARTINEZ, OMAR
MENDOZA RUIZ, SANTIAGO

DNI
...483B
...664D
...017V

Resultat
mèrits
9,6
4,4
0,1

D’aquesta manera el resultat final d’aquest procés selectiu es el següent:
Cognoms, Nom
PRIETO RUIZ, JORDI
TEMIMI MARTINEZ, OMAR
MENDOZA RUIZ, SANTIAGO

DNI
...483B
...664D
...017V

Resultat
entrevista
2,5
4,00
4,00

Resultat
mèrits
9,6
4,4
0,1

TOTAL
12,1
8,4
4,1

El tribunal proposa que els aspirants formin part de la borsa de treball segons la
puntuació relacionada anteriorment.
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signen els membres del Tribunal,
juntament amb mi, la secretària, que certifico, en data i lloc consignada a
l’encapçalament.

El President
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