ACTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Lloc de treball:

CAP D’EQUIP DE LA ZONA REGULADA

En relació al procediment de selecció per promoció interna per la cobertura d’un lloc de treball
de Cap d’equip de la Zona Blava, a les 10h., reunida a les oficines centrals de PUMSA el dia 1 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.
En el termini de presentació es van rebre 2 sol·licituds de participació en el procés de selecció
per promoció interna.
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 les següents:
Nom i Cognoms
Pablo Quiñones Torres
Júlia Navarro Merino

Valoració
Compleix tots els requisits
No disposa de la titulació requerida

D’acord amb l’anterior, s’adjudica la vacant corresponent al procés de promoció interna del lloc
de treball de CAP D’EQUIP DE LA ZONA REGULADA a la persona aspirant, Sr. PABLO QUIÑONES
TORRES.
Es contactarà amb la persona seleccionada per formalitzar tots els tràmits pertinents, fent
esment exprés que abans de la signatura del contracte haurà d’aportar còpia de la documentació
suport del compliment dels requisits demanats.
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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