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PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER TAL D’OCUPAR UNA PLAÇA DE GESTOR COMPTABLE DE 
LA COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, SL 
 
 
 
Un cop constituït el tribunal qualificador, de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, 
i vistos els documents presentats acreditatius dels mèrits de cada aspirants, així com de la valoració 
de la prova pràctica que s’estableix a les bases, s’ha procedit a puntuar els mèrits i exercicis de cada 
candidat d’acord amb les bases obtenint-ne el resultat següent, ordenants de major a menor puntuació 
total obtinguda: 
 
 

SUMA
PROVA 

(MÀXIM  1 
PUNT)

TOTAL           
PUNTUACIÓ

DNI

0,20/mes                                                          
En empreses com a 
Tècnic comptable 

amb responsabilitat.                                                     
Si el treball s'ha 

desenvolupat en una 
empresa pública 

s'afegiran                                                            
0,10/mes                                                                   

0,20/mes                                                   
En treballs 
d'auditoria                      
amb nivell 
de tècnic

0,10/mes                                                
En empreses 

com a 
comptable o en 

auditories 

0,015 per cada 
crèdit                    

de POSTGRAU 
o MÀSTER 
acreditat

0,001 per cada hora 
de cursos sobre 

matèries especifiques 
relacionades amb les 
tasques de la plaça 
amb aprofitament,  

certificats, oficials o 
homologats 

833W 26,8 15,7 42,5 20 0,2300 20,2300 0,6161 20,8461

405W 19 8,4 27,4 20 0,0360 20,0360 0,6071 20,6431

601M 5,2 1,2 6,4 6,4 0,0000 6,4000 0,0625 6,4625

270X 0,3 0,63 0,93 0,93 1,3050 2,2350 0,2054 2,4404

A)   PUNTS MENSUALS PER l'EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL acreditada                       MÂXIM  

20 PUNTS

SUMA MAXIM

B) PUNTS                                                                                                               
PER  FORMACIÓ ACADÈMICA 

RELACIONADA AMB  LES TASQUES 

 
 
 
 
Es proposa com a candidata  per accedir a la plaça d’acord amb el resultat de les valoracions a la Sra. 
amb DNI ....833-W 
 
S’eleva aquesta proposta a la presidència de la corporació, per tal que es contracti a l’aspirant 
proposada amb DNI ...833-W per tal d’ocupar una plaça de gestor administratiu en comptabilitat en 
règim laboral temporal de la Comercialitzadora Torres de Segre, sl. 
 
D’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, es constitueix borsa de treball als efectes de contractar 
personal laboral per a cobrir necessitats temporals, d’acord amb l’article 1.2 de les bases. 
 
 
Contra aquest acte es pot interposar recurs d’alçada davant del president de la Corporació en el termini 
d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació. 
 
 
 
 
 
Joan Carles Miró Puigvecino 
President 
 
Torres de Segre a 14 de desembre de 2021. 
 
 


