ACTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Lloc de treball:

CONDUCTOR/A GRUA MUNICIPAL

En relació al procediment de selecció per la cobertura de tres llocs de treball de Conductor/a de
la grua municipal, a les 13,30 h., reunida a les oficines centrals de PUMSA, el dia 15 de març de
2022, la Comissió de Selecció formada per:
•
•
•

David Gabaldon, Cap Àrea Mobilitat
Joan Miró, Enginyer de camins i expert en Mobilitat (Àrea de sòl)
Joan Batista, Cap Àrea economicoadministrativa

ha procedit a valorar les candidatures rebudes.
L’oferta ha estat publicada al Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) i al Portal de Transparència de
la web de PUMSA durant deu dies laborables, del dia 23 de febrer 2022 al 9 de març 2022
(ambdós inclosos). En el termini de presentació s’han rebut 6 sol·licituds de participació en el
procés de selecció, 4 a través del SOM i 2 del Portal de Transparència.
Comprovats els requisits de participació i altres aspectes a valorar inclosos a la “Fitxa del lloc de
treball” publicada, els resultats de la valoració dels currículums han estat els següents:
REQUISITS
CANDIDAT/A

ESO

Nivell B
Català

Carnet
C + CAP

A VALORAR
6 mesos
Ofimàtica
experiència

Félix Gallo Díaz

X

David Zambudio Huertas

X

X

X

Álvaro González Carretón

X

X

X

X

X

Ana Jiménez Ruiz

X

X

X

X

X

Marcos Escobar Bravo

X

X

Javier López Montes

X

X

X

X

X

Altra titulació
relacionada

X
X (CFGS Automoció)

X (CFGS Electromecànica
vehicles)

El treballador Félix Gallo no disposa del nivell B de Català a l’haver cursat el batxillerat fora de
Catalunya i no té els 6 mesos mínims d’experiència requerits. El David Zambudio no es pot
determinar si compleix els 6 mesos mínims d’experiència, donat que no s’especifica al CV. El
Marcos Escobar no especifica quins carnets te i tampoc compleix amb els 6 mesos mínims
d’experiència.
Els tres candidats que compleixen els requisits sol·licitats, l’Álvaro Gonzalez, l’Ana Jiménez i el
Javier López compleixen amb el requisit valorable de l’ofimàtica. L’Álvaro Gonzalez i el Javier
López també tenen els títols de Grau Superior (Automoció en el cas del primer i Electromecànica
de vehicles en el cas del segon).

El dia 15 de març 2022, a les 13h., a les oficines de PUMSA, s’entrevista a la candidata Ana
Jiménez, considerant-la apta per la posició. Els candidats Álvaro González i Javier López no
s’entrevisten a l’estar fent tasques temporals al servei de retirada de vehicles de PUMSA.
A l’esmentada entrevista, a més de la totalitat dels membres de la Comissió de Selecció, assisteix
com a observadora Sara Sánchez, membre del Comitè d’Empresa.
D’acord amb les consideracions anteriors, s’adjudiquen les vacants corresponents dels llocs de
treball de CONDUCTOR/A DE LA GRUA MUNICIPAL a les persones aspirants, ALVARO GONZÁLEZ
CARRETON, ANA JIMÉNEZ RUIZ i JAVIER LÓPEZ MONTES.
Es contactarà amb les persones seleccionades per formalitzar tots els tràmits pertinents, fent
esment exprés que abans de la signatura del contracte hauran d’aportar còpia de la
documentació suport del compliment dels requisits sol·licitats.
Tant el currículum vitae com l’altra documentació que es pugui presentar per part dels
sol·licitants queda enregistrada i els arxius romandran sota custòdia del departament de RH amb
l’única finalitat de donar transparència i objectivitat al procés, un cop transcorreguts els terminis
màxims per mantenir aquesta documentació per possibles auditories procedirem a esborrar-les.
Amb el vist-i-plau de la Comissió de Selecció,
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