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En Daniel Milà i Zaragoza amb DNI, 39.699.009C, com a gerent de l’empresa de Mercats
de Tarragona (ESPIMSA).
ANUNCIO:
Que un cop finalitzat el període de presentació de candidatures PER LA SELECCIÓ DEL
LLOC DE TREBALL DE RESPONSABLE DE LA CENTRAL DE COMPRES D’ESPIMSA
i donat que no s’ha rebut cap al·legació al respecte:
Es procedeix tal com es descriu al apartat 7.- Procés selectiu; a la publicació de les
candidates admeses i excloses. Així com a publicar la data de l’entrega del treball a
exposar i la data d’exposició oral.
Publicació llistat definitiu d’admesos i exclosos
Llistat definitiu de candidates admeses per ordre de presentació de candidatures
Estefania Martínez Morales
Olga Boada Armengol

Llistat Exclosos

Data límit per presentar el treball expositiu: 21 de juny de 2021 a les 14:00h
Data d’exposició i defensa: 21 de juny de 2021
Horari presentació del treball i de la seva defensa (21/6/21)
Estefania Martínez Morales
Olga Boada Armengol

16:30h
17:00h

Les persones aspirants, en el termini de 15 dies naturals des de que es publiqui a la Seu
electrònica la comunicació corresponent, hauran de presentar un treball memòria o
projecte de gestió relacionat amb les funcions de la plaça a proveir i d'interès pel conjunt
de l'organització, consistent en una proposta d’organització i funcionament de la central
de compres d’una empresa.
La presentació d’aquest treball es obligatòria i eliminatòria. Es presentarà en format
presentació PowerPoint, imprès o en suport digital amb una extensió entre 15 i 35
diapositives.

Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals SA · CIF A-43096163 · Reg. Mercantil de Tarragona, tom 991, Secció Societats, Foli 81, full núm. T-4775, inscripció 21ª

El treball serà exposat i defensat verbalment per la persona aspirant davant del
tribunal durant un termini màxim de 20 minuts, el dia que es determini i que serà
publicat a la seu electrònica d’ESPIMSA.
Després de la seva exposició, el tribunal podrà requerir a l’aspirant per l’aclariment de
qualsevol aspecte, així com plantejar-li qualsevol pregunta sobre el tema tractat i la seva
particular aportació.
Per a la seva exposició, l’aspirant tindrà a la seva disposició un ordinador i una pantalla.
Per la valoració, el tribunal tindrà en compte, a més de la claredat de la presentació i
defensa del treball, la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions, el
coneixements tècnics, professionals i de la normativa vigent. Aquesta prova es valorarà
de 0 a 20 punts.
CRITERIS PER A VALORAR LA PRESENTACIÓ (de 0 a 6 punts)
L’organització de l’exposició
La presentació i aspectes formals
L’eficàcia comunicativa
La correcció lingüística
CRITERIS PER A VALORAR EL CONTINGUT (de 0 a 10 punts)
Coneixements tècnics, professionals i de la normativa vigent.
Aplicació pràctica dels conceptes i coneixements
Les conclusions, i l’avaluació de l’aplicació pràctica
L’adequació al context organitzatiu, implementació i qualitat del contingut
La correcció lingüística
Quedaran eliminades del procés de selecció les persones aspirants que obtinguin
menys de 10 punts en aquesta prova.
ALTRES QÜESTIONS A VALORAR (de 0 a 4 punts)
Els membres de la comissió de Valoració podran sol·licitar aclariments que considerin
adients tant relatius al currículum de l’aspirant com en relació a la seva experiència
professional relacionats amb la memòria projecte presentat i les tasques del lloc de
treball a ocupar.
Així mateix es realitzaran preguntes dirigides a la verificació de les capacitats, habilitats
i aptitud i actitud de l’aspirant en relació al perfil del lloc de treball.
Les persones aspirants que no presentin el treball en el termini establert quedaran
excloses del procés selectiu.
Les persones aspirants que no assoleixin la qualificació mínima de 10 punts quedaran
excloses del procés selectiu.
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Aspectes que es valoraran
.- Mèrits Professionals, de formació i perfeccionament (màxim 10 punts)
 Experiència professional. Es valoraran els serveis prestats en el sector públic
o privat desenvolupant funcions assimilables a la de la plaça a proveir (fins
a 5 punts,1 punt per cada any complert de serveis prestats).
L’experiència dels serveis prestats s’ha d’acreditar mitjançant certificat de
la vida laboral i a més a més, certificat expedit per l’òrgan on s’hagin
prestat els serveis.
 Estudis de Postgrau i Màster relacionats amb el lloc de treball a proveir (fins a
3 punts), 3 punts per estudis de Màster i 1,5 punt per estudi de Postgrau)
 Coneixements superiors d’ofimàtica, en concret de tot el paquet Office,
requerint concretament coneixements acreditats en fulls de càlcul (excel,
accés) (fins a 2 punts).
0.2 punts cursos inferiors a 40 hores
0.5 punts cursos de més de 40 hores
1 punt cursos de més de 100 hores
Fe d’errades
L’horari real per cobrir el lloc de treball de RESPONSABLE DE LA CENTRAL DE COMPRES
D’ESPIMSA serà
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8:00 a 15:00, dimarts i dijous de 8:00 a 14:30
i de 15:30h a 19:00h. Estiu de 8:00 a 15:00h (mesos de juny i agost)
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Tarragona, 3 de juny de 2021
Daniel Milà i Zaragoza
Gerent de l’empresa de Mercats de Tarragona. (ESPIMSA)

