ACTA SOBRE LA QUALIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA PRIMER FASE DEL PROCÉS
DE SELECCIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE FEINA PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS
DE PROGRAMADOR SÈNIOR A «SERVEI D’INFORMÀTICA LOCAL DE MENORCA,
S.A.»
Quan són les 09 hores del dia 03 de març de 2021 i l’Òrgan de selecció es constitueix a SILME, S.A. per a
procedir a la qualificació de la puntuació obtinguda per les persones aspirants relativa a la primera fase del
procés de selecció.
Assisteixen els següents membres:
President: Manel Camps Cabrera- Cap de Projectes de SILME, S.A.
Vocal: Román Pons- Tècnic de SILME, S.A.
Vocal: Federico Palliser Alonso- Responsable de Recursos Humans de SILME,S.A.
Vocal: Joan Grimal – Professor del Departament d’Informàtica del IES Joan Ramis i Ramis.
Secretària: Beatriz Bisbal Alarcón- Assessora Jurídica de SILME,S.A.
Ordre del dia:
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1.- Qualificació provisional obtinguda per les persones aspirants admeses al procés de selecció de
la primera fase de conformitat amb els apartats de la clàusula 10.11 de les Bases.
De conformitat amb el «Sistema de selecció» de les Bases (clàusula 9 de les Bases) aquest consta de DOS
(2) fases:
PRIMERA FASE.- Valoració de l’experiència professional, formació acadèmica i altres formacions.
SEGONA FASE.- Entrevista personal.
Mitjançant la present acta, es procedeix per part de l’Òrgan de selecció a la valoració i qualificació de la
puntuació relativa a la primera fase la qual es distribueix de la següent manera:
FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
PRIMERA FASE.- Valoració de l’experiència professional, formació acadèmica i altres 60 PUNTS
formacions
La qualificació de la primera a fase vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en
cadascun dels apartats de conformitat amb l’apartat 10.1 de les Bases que es distribuirà de la següent
manera:
1. Valoració de l’experiència professional

30 PUNTS

2. Formació acadèmica

20 PUNTS

3. Altres formacions

10 PUNTS

La qualificació provisional que a continuació es durà a terme és el resultat de la valoració per part de
l’Òrgan de selecció atenent a allò sol·licitat segons el contingut de les Bases per acreditar
vàlidament cada apartat del procés de selecció i la documentació justificativa aportada per les
persones aspirants.
En conseqüència i, atenent a la documentació justificativa aportada per les persones admeses al present
procés de selecció, l’Òrgan de selecció atribueix les següents puntuacions per ordre decreixent:
DNI/NIE

VALORACIÓ EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL

FORMACIÓ
ACADÈMICA

ALTRES
FORMACIONS

TOTAL PUNTUACIÓ
PROVISIONAL

1

41505003P

30,00 PUNTS

12,50 PUNTS

2,50 PUNTS

45 PUNTS

2

41508222F

13,00 PUNTS

7,00 PUNTS

2,00 PUNTS

22 PUNTS

1

Segons la clàusula 10.1 de les Bases relativa a les «Consideracions generals» s’estableix un període
d'al·legacions de fins a CINC (5) dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest llistat
de qualificacions provisional.
Finalitzat el període d'al·legacions i, aquestes hagin estat resoltes, en el seu cas, es publicarà el llistat
definitiu de les qualificacions obtingudes amb la convocatòria de l’entrevista personal com a segona i última
fase del procés de selecció.
Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

Beatriz Bisbal Alarcón
Secretària
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Manel Camps Cabrera
President de l’Òrgan de selecció

2
Beatriz Bisbal Alarcón
04/03/2021 13:59:43
Firma
Maó

Manel Camps i Cabrera
04/03/2021 14:02:27
Ho accepto
Maó

