ACTA DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ
IF75_22 Tècnics/ques júnior d’Eficiència Energètica i Innovació
(1 especialitat en Gestió Energètica, 1 especialitat en Mobilitat Elèctrica i 1
especialitat en Monitoratge i control)
En relació al procediment de selecció per la cobertura de 3 llocs de Tècnics/ques júnior d’Eficiència
Energètica i Innovació, la Comissió de selecció, procedeix a donar publicitat dels resultats:
En el termini de presentació de sol·licituds es van rebre 16 sol·licituds de participació en el procés.
Comprovats els requisits de participació i requeriments publicats a l’anunci de selecció, es van
considerar aptes per participar-hi 11 candidatures, descartant perfils sense l’experiència professional
mínima en l’àmbit d’Eficiència Energètica i Innovació, requerit com a requisit per a participar segons
bases de l’anunci.
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Segons bases de l’anunci, (base 5. Procediment de selecció), les persones candidates millor valorades
seran convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el
currículum vitae i valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
En diferents dies de Juliol 2022, es van realitzar les entrevistes personals per mitjans telemàtics a les
candidatures amb millor puntuació. Les candidatures amb DNI 39713290H i 43528279C no van assistir,
retirant així la seva candidatura. Les candidatures amb DNI.: 47115010Q i 36519975T no es
consideren atès que han resultat seleccionades per ocupar el lloc de treball d’altre procés.
Els resultats del currículum i entrevista professional de les candidatures finals són els següents:
DNI
CV(50%)
ENTREVISTA(50%)
39409592N
0,7
5,0
43227381P
0,5
5,0
21760149X
0,9
4,5
46760374V
2,1
1,0
48008045F
0,9
2,0
47815887Z
0,8
2,0
46411029L
1,1
1,0

La puntuació obtinguda per les candidatures finalistes en el procediment de selecció ha estat la següent:
DNI
VALORACIÓ
39409592N
43227381P
21760149X
46760374V
48008045F
47815887Z
46411029L

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax 93 419 54 17
infraestructures.gencat.cat

5,7
5,5
5,4
3,1
2,9
2,8
2,1

Atès l’anterior, es proposa per a ocupar els llocs de Tècnics/ques júnior d’Eficiència Energètica i
Innovació a les persones amb DNI.:. 39409592N, 43227381P i 21760149X.
En el cas que no es formalitzés la contractació per manca de documentació, per no acreditar l’aptitud
mèdica laboral pel lloc de treball, per renúncia de la persona candidata o per altre motiu, passaria a
ocupar el lloc el següent candidat apte.
Es contactarà amb la persona candidata per formalitzar tots els tràmits pertinents.
La Comissió de Selecció

Cap de Gerència de Recursos Humans
Silvia Domènech Solé

Cap Gerència d’eficiència Energètica i innovació
Jordi Avilés Trabalón

Cap Divisió Serveis Energètics
Oriol Güell Rosset

Cap Unitat de Telecomandament
Alex Almendro Boyer

Representant Legal dels Treballadors/es
Francesc Regàs Vigo

Vista la proposta de la comissió de selecció, signo donant la meva conformitat a la mateixa:

Miquel Buch i Moya
President i conseller delegat
Contra aquest acte administratiu, la persona interessada pot interposar potestativament recurs de
reposició davant el president d’ Infraestructures.cat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
seva publicació/comunicació, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva
publicació/comunicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri
convenient per a la defensa dels seus interessos.

