ACTA DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ
IF40_21 Tècnic/a Edificació
En relació al procediment de selecció per la cobertura d’un lloc de Tècnic/a d’Edificació, la Comissió de
selecció, procedeix a donar publicitat dels resultats:
En el termini de presentació de solꞏlicituds es van rebre 26 solꞏlicituds de participació en el procés.
Comprovats els requisits de participació, es van considerar idonis per participar-hi 5 candidats atès eren
els candidats amb millor perfil professional relacionat amb l’experiència professional requerida a les
bases de l’anunci.
Els candidats/es van ser convocats per realitzar la prova de nivell. Les candidatures amb DNI
40140858Y, DNI 44020151Z, DNI 47804378M van declinar realitzar la prova.
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Les proves s’han realitzat mitjançant eina telemàtica en presència de la Comissió de selecció. Aquestes
han estat enregistrades i els arxius romandran sota custodia del departament de RRHH amb l’única
finalitat de donar transparència i objectivitat al procés, un cop aclarit els terminis màxims per mantenir
aquesta documentació per possibles auditores procedirem a esborrar-les.
Els resultats del currículum i prova de les candidatures són els següents:

DNI
44391639Y
43565011K

CV(*)

PROVA

ENTREVISTA

2,5
2,4

1,05
0,42

/
/

D’acord amb les puntuacions obtingudes a la prova de nivell, cap candidatura ha superat el procés de
selecció.
D’acord amb l’anterior, es declara deserta la present convocatòria per la cobertura d’un lloc de tècnic
d’Edificació.
Contra aquest acte administratiu, la persona interessada pot interposar potestativament un recurs de reposició davant la Gerència
de RRHH, 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

La Comissió de Selecció
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