
 

ACTA DE BAREMACIÓ PER A COBRIR  LLOCS  DE TREBALL DE  PERSONAL
LABORAL TEMPORAL COM A TÈCNIC/A INFORMÀTIC DEL PACTE TERRITORIAL
DE LA COSTERA-CANAL

En Xàtiva, a 23 d’Abril de 2021, sent les 10 h. es reuneix el tribunal qualificador de la
Borsa d'ocupació de tècnic/a d’Informàtica per al Pacte Territoril de la Costera-Canal,
mitjançant concurs i format per:

Membre Identitat

Presidenta Carme Ferrer Tatay, Secretaria-Interventora de la Mancomunitat la
Costera-Canal.

Secretari Carlos Navarro Machancoses, Secretari-Interventor de l’Ajuntament
de Rotglà i Corberà

Vocal Teresa Amorós Sabater, Secretaria de l’Ajuntament de Sedavi

Vocal Sebastiá Crespo Pons, Secretari de l’Ajuntament de l’Alcudia

Vocal Enrique Salvador Company, Interventor de l’Ajuntament de Bétera 

Els criteris de valoración son els següents:

Valoració de mèrits. La qualificació màxima serà de 24 punts. 

Els mèrits al·legats per les persones aspirants hauran d'haver sigut obtinguts o computats fins a
la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

Per a valorar els mèrits acreditats per els/les aspirants, es tindrà en compte el següent: 

a) Per experiència demostrada en lloc similar: Fins un màxim de 14 punts. 

a.1)- Per cada mes complet de servei en actiu prestat en l’Administració local en matèria de
desenvolupament i estratègia empresarial i/o llocs assimilats: 0,30 punts. 

a.2)- Per cada mes complet de servei en actiu prestat en una altra Administració Pública en
matèria de desenvolupament i estratègia empresarial i/o llocs assimilats: 0,25 punts. 

La justificació del treball efectuat en l'Administració es realitzarà mitjançant certificat de serveis
prestats, expedit per l'òrgan competent, en el qual haurà d'especificar la categoria professional.
S'acompanyarà d'informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, amb
expressió del grup de cotització dels períodes cotitzats.

a.3)-  Per  cada  mes  complet  de  servei  prestat  en  el  Sector  Privat  en  matèria  de
desenvolupament i estratègia empresarial i/o llocs assimilats: 0,20 punts 

La  justificació  del  treball  efectuat  en l'àmbit  privat  es realitzarà mitjançant  certificat  de vida
laboral actualitzat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social i còpia del contracte de treball
en el qual conste la prestació de serveis. 

El  nombre de mesos a puntuar serà el quocient resultant  de dividir  el  nombre total de dies
treballats per el/la aspirant entre 30, rebutjant decimals.
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b) Formació: Diferent de l’exigida en la base segona. Fins a un màxim de 10 punts. 

b.1)-  Per  estar  en  possessió  de  títol  de  Màster  Universitar,  l’especialitat  del  qual  estiga
directament relacionada amb les funcions pròpies del lloc de treball. 2 punts.

b.2)-Per  haver  concorregut  amb  aprofitament  a  cursos  de  formació  i  perfeccionament
relacionats directament amb con el lloc de treball, convocats i  homologats per organismes i
centres oficiales. Un màxim de 4 punts, segons l’escala següent: 

De 100 hores o mes: 2 punts  
De 50 hores a 99 hores: 1 punt
De 20 hores a 49 hores: 0,5 punts 

No es computaran els cursos de menys de 20 hores ni tampoc la mera assistència a jornades,
ni s’acumularan cursos de duració inferior a les 20 hores.

b.3)- Coneixement de Valencià: Certificat de la Junta Qualificadora de Valencià o homologat,
fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb l’escala següent: 

Per certificat Nivell C2: 2 punts 
Per certificat Nivell C1: 1,5 punts
Per certificat Nivell B2: 1 punt
Por certificat Nivell B1: 0.50 punts

b.4)- Coneixement de idiomes comunitaris, fins un màxim de 2 punts:  

Por certificat Nivell C2: 1 punt
Por certificat Nivell C1: 0,75 punts
Por certificat Nivell B2: 0,5 punts
Por certificat Nivell B1: 0,25 punts

En caso de posseir dos certificats en un mateix idioma, només es tindrà en compte per a la
seua valoració el de nivell superior.  

Es podrà sol·licitar a els/as interessats/as els aclariments, o si fora el cas, la documentació
addicional  que  s'estime  necessària  per  a  la  comprovació  dels  mèrits,  requisits  o  dades
al·legades, així com aquells altres que es consideren pertinents per a una correcta valoració.

Constituït  el Tribunal qualificador, i  de conformitat amb les bases reguladores de la
convocatòria,  a  la  vista  dels  documents  presentats  acreditatius  dels  mèrits  i
l'experiència, es procedeix a baremar els mateixos d'acord amb les bases obtenint-se
el següent resultat:

NOM COGNOMS DNI EXPERIÈNCIA FORMACIÓ TOTAL
   A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

CLAUDIO SARRIÓ LLOPIS 73572**** 0 0 14 0 4 0,75 0 18,75
IBAN VALLES PONT 48294**** 8,1 0 5,4 0 4 0,5 0 18

JOSE MARÍA PELUFO SOLAR 7358**** 2,7 0 2,4 0 3 0,5 0 8,6
JAVIER JOSE BOIX RUIZ 20844**** 0 0 1,2 0 0 0 0 1,2
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S'estableix un termini de 3 dies hàbils perquè es formulen les reclamacions i esmenes
que s'estimen respecte a la baremació. 

En prova de l'actuat signen la present en el lloc i data a dalt indicat.

La Presidenta El Secretari Els/Les Vocals
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