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2019/244
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’ORGAN DE SELECCIO PER A VALORAR LES PROVES
SELECTIVES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ DE
DUES PLACES DE TÈCNIC/A PEL DEPARTAMENT DE LABORATORI DEL CONSORCI
BESOS TORDERA, CATEGORIA A-1.
Granollers, 3 de juliol de 2019, es constitueix el Tribunal que ha de valorar les proves selectives
de la convocatòria del concurs oposició per cobrir dues places de Tècnic/a pel Departament de
Laboratori, en règim de contracte d’interinitat pel Consorci Besòs Tordera, amb la següent
composició:
President:
Sr. Albert Solà i Rovira, Gerent del Consorci
Vocals:
Sr. Pere Aguiló Martos Director d’Operacions del Consorci Besòs Tordera
Sra. Montserrat Marco Gonzalo, Responsable de Laboratori del Consorci Besòs Tordera
Sr. Antoni Hierro Medina, Interventor del Consorci Besòs Tordera
Sr. Manel Ramal Mata, Secretari del Consorci Besòs Tordera
Actuarà com a Secretària:
Sra. Montserrat Marco Gonzalo, Responsable de Laboratori del Consorci Besòs Tordera
Existeix el quòrum de constitució que estableix a la clàusula 7a de les bases de la convocatòria.
El Tribunal queda constituït i el President declara oberta la sessió.
ACTA DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.
Es presenten a la convocatòria 2 dels 7 aspirants que varen sol·licitar prendre part en el procés
selectiu, als quals els correspon els números de DNI següents
DNI
53*691*9F
77*215*3A
FASE OPOSICIÓ
Primera prova: coneixements de la llengua catalana.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Quedaran exempts de la realització d’aquesta prova aquells aspirants que acreditin el seu
coneixement de català segons els nivells de la Direcció General de Política Lingüística (nivell C)
o equivalent.
Els/les aspirants han justificat que disposen del nivell C de llengua catalana.
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Segona prova: coneixements de la llengua Castellana
De caràcter obligatori i eliminatori.
Quedaran exempts de la realització d’aquesta prova aquells aspirants que acreditin la
nacionalitat espanyola.
Els/les aspirants han justificat que disposen la nacionalitat espanyola
Tercera prova: prova teòrica
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes amb respostes alternatives basades en el
contingut de temari general que figura en l'annex 1 d'aquestes bases. El temps de realització de
l'exercici serà de seixanta minuts.
Valoració: L'exercici es valorarà de 0 a 10. Per superar l'exercici caldrà una puntuació mínima de
5 punts.
Quarta prova: Valoració d’exercicis pràctics
De caràcter obligatori i eliminatori
Consisteix en resoldre un o més supòsits pràctics relacionats amb el contingut de les funcions
que s'indiquen a l'objecte de les presents bases i en el temari específic en un temps màxim d'una
hora. Es valorarà la resolució del supòsit i el coneixement sobre les matèries plantejades.
Un cop desenvolupada la prova els aspirants llegiran davant del tribunal, si aquest ho considera
oportú, l'exercici.
La no presentació a la lectura de l'exercici suposarà que l'aspirant abandona el procés i serà
eliminat.
L'exercici o exercicis es valoraran de 0 a 20 punts. Per superar-los caldrà una puntuació mínima
de 10 punts en cada exercici.

CANDIDAT CATALA

CASTELLA

PROVA
TEÒRICA

PROVA
PRÀCTICA

SUMA
TOTAL

53*691*9F APTE

APTE

7,6

15,0

22,6

77*215*3A APTE

APTE

10,0

20,0

30,0

FASE CONCURS
Valoració de mèrits
Per tal d'acreditar els serveis prestats en l'empresa privada:
- A efectes de còmput de mèrits, caldrà presentar obligatòriament certificat de vida laboral i
documentació de la que es desprengui el següent: data d'alta a l'empresa, data de baixa o be
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certificar que encara es treballa (última nomina), tipus de tasques realitzades i categoria
professional.
Per tal d'acreditar els serveis prestats a l’administració publica:
- Certificat de serveis prestats.
Per tal d'acreditar la formació complementaria:
- Certificat de cursos de formació, reciclatge o perfeccionament relacionats amb la placa a cobrir,
especificant el nombre d'hores.
La valoració de mèrits consisteix en la valoració del currículum dels aspirants que hagin superat
les anteriors fases d'aquest procés selectiu, d'acord amb el següent barem:
A) Experiència professional:
1. Serveis prestats a la Administració Publica, o empresa participada de capital públic, en un lloc
de treball d’idèntic contingut funcional al que es objecte de convocatòria a raó de 0,5 punts per
cada tres mesos, fins a un màxim de 5 punts, les fraccions no es computaran.
2. Per l’experiència demostrada a l'Administració Pública, o empresa participada de capital
públic, o empresa privada, en tasques anàlogues a les de l’apartat 1), a raó de 0,5 punt per
fracció igual o superior a dos mesos, fins un màxim de 2 punts.
3. Pels serveis prestats a la Administració publica o l'empresa privada, en tasques diferents de
les establertes a l’apartat 1), però del mateix nivell tècnic i contingut professional, a raó de 0,5
punt per cada dos mesos, fins a 1 punt.
B) Formació professional:
1. Per cursos de formació i especialització, fins a un màxim de 2 punts, d'acord amb el següent
barem:
 Postgraus i màster relacionats amb la plaça convocada.
1 (un) punt per Postgraus i màster relacionats amb la plaça convocada.
 Cursos relacionats amb la placa convocada.
0'80 punts per curs de durada igual o superior a 30 h.
0'40 punts per curs de durada igual o superior a 20 h.
0'20 punts per curs de durada igual o superior a 10 h.
Tots els cursos que no es pugui justificar documentalment la seva durada lectiva no es
puntuaran.
C) Altres mèrits específics d'aquesta convocatòria adequats i rellevants per al lloc convocat,
fins a 3 punts.
En aquest apartat es valoraran aquells altres mèrits adequats i rellevants pel lloc de treball
lliurement considerats per la Òrgan Qualificador.
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La puntuació obtinguda en la fase de concurs no es podrà afegir per superar les diferents proves
obligatòries i eliminatòries d’oposició i únicament es sumen als aspirants que hagin superat
aquestes proves.
Fase Entrevista personal.
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 3 punts.
Els/les aspirants/es que hagin superat les proves seran convocats/des a una entrevista personal,
si be aquesta es pot ometre, a criteri del Tribunal, en aquells casos en que la puntuació de
l'entrevista no sigui determinant respecte del resultat final del procediment selectiu.
Els/les aspirants/es poden ser preguntats sobre els mèrits acreditats i els aspectes que es cregui
oportú en relació amb el seu currículum i el nivell de coneixements de les matèries relacionades
amb la placa a ocupar.
L'entrevista personal no tindrà caràcter eliminatori. Si un/a aspirant no es presenta, la seva
puntuació serà 0.
CANDIDAT

CONCURS

53*691*9F

13,4

77*215*3A

14,5

Essent el resultat final del procés de selecció el següent:
CANDIDAT

CATALÀ

CASTELLÀ

PROVA
TEÒRICA

PROVA
PRÀCTICA

CONCURS

TOTAL

53*691*9F

APTE

APTE

7,6

15,0

13,4

36,0

77*215*3A

APTE

APTE

10,0

20,0

14,5

44,5

Així doncs aquest tribunal proposa la contractació per a la ocupació de les dos vacants
concursades en ordre de major puntuació obtinguda , en el procés de selecció.

Granollers 3 de juliol de 2019

