Teresa Vanrell Cerdá, secretària de la Comissió de selecció del “Procés de selecció
per a la contractació laboral temporal d’un lloc vacant de tècnic/a cartogràfic/a SIG
i la constitució d’una borsa específica per a la contractació temporal del lloc de
treball de tècnic/a cartogràfic/a SIG de la relació de llocs de treball de SITIBSA, exp.
2/2019”,
CERTIFIC
1. Que el 4 de març de 2020 es va reunir la Comissió de Selecció i va adoptar, per
unanimitat, els següents acords:
1. “ Aprovar el següent llistat provisional de candidats admesos, per complir tots ells
els requisits de la convocatòria:
Núm.
reg.
NÚM. NOM
DNI
Entrada
1
---- ROSSELLÓ MELIS
------73B
22/20
2
---- ADROVER FIOL
------08K
24/20
5
---- GALIANO MERA
------63Q
27/20
7
---- PALOU POL
------69R
29/20
9
---- BUENDIA SANTIAGO
------20D
30/20
10
---- IBÁÑEZ ÁLVAREZ
------65R
31/20
12
---- FORNÉS HORRACH
------78W
32/20
18
---- ESTRANY COLL
------21K
38/20
19
---- SANDIÁS I LLEÓ
------59J
39/20
20
---- GENOVART CAPELLÀ
------63C
40/20
21
---- GUASP VIVÓ
------40R
41/20
22
---- LÓPEZ LÓPEZ
------00L
42/20
24
---- FUSTER TRUYOL
------60Y
46/20

2. Aprovar el següent llistat provisional de candidats exclosos, per no complir i/o
acreditar tots els requisits:
Núm.
Motiu
reg.
Exclusió
NÚM. NOM
DNI
Entrada
3
---- FLEXAS ARGANDOÑA
------96G
25/20
1i2
4
---- LLOBERA CERDÀ
------06L
26/20
1
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6
8
11
13
14

---- RAMIS BESTARD
---- SANCHIS MORENO
---- TUR DO NASCIMIENTO
---- GARCÍA LÓPEZ
---- BAUZA LLINAS

------59G
------46K
------27Z
------37H
------84F

28/20
48/20
47/20
33/20
34/20

2
2
2
2i3
3

15
16
17
23

---- RAMÓN PALAU
---- SALVÀ SERRA
---- ESTELRICH TORRENS
---- LLOMPART CAPÓ

------02D
------86Q
------44N
------09C

35/20
36/20
37/20
45/20

2
4
2
2i5

Motiu d’exclusió:
1 – No presenta l’Annex III sobre política de protecció de dades degudament signat.
2 – No acredita tenir una titulació universitària de postgrau (màster, doctorat,
especialista universitari, postgrau, etc.) en l’àmbit de la cartografia i els sistemes
d’informació geogràfica.
3 – No presenta el DNI
4 – La titulació universitària de postgrau presentada no permet acreditar que la
major part dels seus crèdits o hores siguin en l’àmbit de la cartografia i la informació
geogràfica.
5 – No acredita la titulació universitària requerida: enginyeria superior o
llicenciatura en Geografia o titulació equivalent en grau.
3. Publicar certificació amb la llista provisional de persones admeses i excloses al portal
web de SITIBSA, a la que s’adjuntarà un annex amb una explicació més detallada
del motiu d’exclusió i la data provisional de la prova de la fase 1 (oposició).
4. Establir un termini de tres dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
llista a la web de SITIBSA, per a esmenar les possibles omissions i/o deficiències.”
I perquè consti, expedesc aquest certificat abans de l’aprovació de l’acta i a reserva
dels termes que resultin de la seva aprovació.
Palma, 5 de març de 2020
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ANNEX
Exclusió provisional
Respecte a la titulació universitària de postgrau en l’àmbit de la cartografia i els
sistemes d’informació geogràfica:
- El candidat núm. 3 només acredita haver superat el primer curs del Màster
Professional en SIG, especialització en Anàlisis Geoespacial de la Universitat
de Girona. Segons consta en el certificat presentat, que té data de 20 de
febrer de 2020, actualment està realitzant el segon curs del màster, amb una
duració de 34 ECTS.
- El candidat núm. 6 acredita un curs d’especialista universitari que no és de
l’àmbit de la cartografia i els sistemes d’informació geogràfica. I només la
matricula i assistència a un Curs de Postgrau, però no la superació dels seus
requisits i l’obtenció o atorgament del títol.
- El candidat núm. 13 acredita tres titulacions universitàries de postgrau, però
cap d’elles és en l’àmbit de la cartografia i els sistemes d’informació
geogràfica. Amb la documentació aportada, es comprova que la major part
dels crèdits o hores d’aquestes titulacions no són de l’àmbit requerit.
- La titulació de postgrau del candidat núm. 16 genera dubtes sobre si
realment correspon a l’àmbit de la cartografia i els sistemes d’informació
geogràfica, per això s’acorda la seva exclusió i haurà d’acreditar que la major
part del percentatge dels seus crèdits siguin de l’esmentat àmbit.
- La titulació de postgrau que acredita el candidat núm. 17 no és universitària.
- El candidat núm. 23 només acredita la superació dels mòduls de primer curs
(30 ECTS) del Màster Professional en SIG (64 ECTS) de la Universitat de
Girona
- No acrediten cap postgrau els candidats 8, 11, i 15.
Respecte al compliment de la resta de requisits:
-

-

El candidat núm. 23 presenta titulació en Ciències Ambientals, per tant no
acredita la titulació requerida, que és la titulació corresponent al segon cicle
d’ensenyament universitari d’Enginyeria Superior o Llicenciatura en
Geografia o titulació equivalent en grau.
Els candidats núm. 3 i 4 no presenten Annex III sobre política de protecció
de dades degudament signat.
Els candidats núm. 13 i 14 no presenten fotocòpia del seu DNI

Termini per esmenar deficiències
D’acord amb el punt 4 de les bases, el termini és de tres (3) dies hàbils des de la
data de publicació del llistat provisional de candidats admesos i exclosos.
La publicació es realitza el dijous 5 de març de 2020, per tant fins al dimarts 10 de
març a les 14.00 h.
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Data provisional de la prova teòrica
Divendres 20 de març de 2020, a les 9.00 h.
La data i llocs definitius es publicaran juntament amb el llistat de persones admeses
i excloses.
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