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ACTA FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR DOS LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A
DEL CONSORCI BESÒS TORDERA
Vist que a Granollers, 30 de setembre de 2022, es va constituir 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
Sistemes de Sanejament, en règim de contracte laboral per substitució pel Consorci Besòs Tordera, amb
la següent composició nominal:
President:
Sr. Albert Solà i Rovira, Gerent del Consorci
Vocals:
Sr. Antoni Hierro Medina, Interventor del Consorci Besòs Tordera
Sr. Manel Ramal Mata, Secretari del Consorci Besòs Tordera
Sr. Pere Aguiló Martos, Director d’Operacions del Consorci Besòs Tordera
Sr. Albert Camps Font, Cap d’Administració i Recursos Humans
Secretari:
Sr. Pere Aguiló Martos, Director d’Operacions del Consorci Besòs Tordera
Existeix el quòrum de constitució que estableix a la clàusula 7a de les bases de la convocatòria.
Vist que el titular d’una de les places s’ha reincorporat al seu lloc de treball, es fa necessari la cobertura
d’UNA plaça per substitució.
ACTA DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.
Es presenten a la convocatòria 7 dels 10 aspirants inscrits.
Requisits:
- Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de
català (nivell C1), amb independència de la nacionalitat. En cas de no acreditar- lo hauran de realitzar la
prova corresponent.
- Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els
coneixements de llengua castellana de nivell superior. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova
corresponent.
Fase de concurs:
Valoració dels mèrits presentats (no eliminatòria).
Entrevista personal (no eliminatòria).
A) Experiència professional:
1. Serveis prestats a l'Administració Pública o empresa participada de capital públic en un lloc de treball
d’idèntic contingut funcional al que és objecte de convocatòria a raó de 1 punt per cada sis mesos, fins a
un màxim de 6 punts.
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2. Per l’experiència demostrada a l'Administració Pública o empresa participada de capital públic o
l'empresa privada, en tasques diferents de les incloses a l'apartat 1), però del mateix nivell tècnic i contingut
professional, a raó de 1 punts per fracció igual o superior a sis mesos, fins un màxim de 4 punts.
B) Formació professional:
1. Per a cursos de formació i especialització, fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb el següent barem:
- Postgraus i màster relacionats amb la plaça convocada
1 punt per cada postgraus i màster relacionats amb la plaça convocada.
- Cursos addicionals amb aprofitament relacionats amb la plaça convocada.
0,60 punts per curs de durada igual o superior a 40 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 5 punts.
1. Experiència demostrada en gestió de contractes de compra i venda d’energia elèctrica 2 punts.
2. Experiència demostrada en gestió de contractes de compra i venda de gas 2 punts.
3. Experiència demostrada en gestió de contractes de manteniment de cogeneracions 1 punt.
En aquest apartat es valoraran aquells altres mèrits adequats i rellevants pel lloc de treball lliurement
considerats per la Òrgan Qualificador.
D) Fase Entrevista personal:
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 10 punts.
Els/les aspirants/es seran convocats/des a una entrevista personal, si bé 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 plaça a ocupar
L'entrevista personal no tindrà caràcter eliminatori. Si un/a aspirant no es presenta, la seva puntuació serà
0.
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Resultat final del procés de selecció:
DNI
3*32*61* E
38*2*49* G
44*123*1 A
47*3**55 R
4*853*1* X
468*314* S
39*19**6 Q

Català
Apte
Apte
Apte
Apte
Apte
Apte
Apte

Castellà
Apte
Apte
Apte
Apte
Apte
Apte
Apte

Concurs
6,6
4
10,6
0,4
1
5,2
8,8

Entrevista
0
0
10
0
3
0
6

Puntuació total
6,6
4
20,6
0,4
4
5,2
14,8

Així doncs aquest Tribunal proposa la contractació per a l’ocupació d’una vacant concursada en ordre de
major puntuació obtinguda a menor.
Granollers a data de signatura electrònica

Albert Solà i Rovira
Gerent

