ACTA DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ
Tècnic/a de Manteniment.

Referència: EE-27-2022.
En relació al procediment de selecció per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a de manteniment
amb un contracte eventual per circumstàncies de la producció, per un període de tres mesos, la
Comissió de Selecció procedeix a donar publicitat dels resultats.
En el termini de presentació de sol·licituds es van rebre 5 sol·licituds de participació en el procés.
Comprovats els requisits de participació i criteris de selecció i avaluació publicats a l’anunci de
selecció, únicament es va considerar 1 perfil professional apte per a la pràctica professional en
virtut de la valoració curricular de l’experiència laboral acreditada.
Tota la documentació presentada per part dels sol·licitants ha quedat enregistrada i els arxius
romandran sota custòdia del departament de RH amb l’única finalitat de donar transparència i
objectivitat al procés, un cop aclarit els terminis màxims per mantenir aquesta documentació
per possibles auditories procedirem a esborrar-les.
Un cop analitzades les candidatures, la Comissió de Selecció considera que l’únic candidat/a apte
per participar-hi al procés selectiu, compleix el perfil necessari per poder cobrir la plaça vacant,
motiu per el qual es contractarà amb la persona escollida per formalitzar tots els tràmits
pertinents.
Contra aquest acte administratiu, la persona interessada pot interposar potestativament un
recurs de reposició davant el departament de RH, en el termini de 15 dies 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.

