
CERDANYOLA PROMOCIONS MUNICIPALS, SLU
Plaça Francesc Layret s/n
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PER A LA PROVISIÓ DEL  LLOC DE
TREBALL  DE  GERENT  DE  LA  SOCIETAT  MUNICIPAL  «CERDANY OLA
PROMOCIONS MUNICIPALS, SLU, mitjà propi»

ANUNCI DEL RESULTAT FINAL DEL PROCEDIMENT

En data 19 de febrer de 2021 es reuneix l'òrgan de selecció establert al punt 4 de
les BASES REGULADORES PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE
GERENT  DE  LA  SOCIETAT  MUNICIPAL  «CERDANYOLA  PROMOCIONS
MUNICIPALS,  SLU,  mitjà  propi»  (aprovades  pel  consell  d'administració  de  la
societat en data 27 d'octubre de 2020) per tal de procedir a la realització de la
fase de defensa de la memòria i entrevistes de les persones aspirants que han
superat les dues primeres fases del procediment selectiu

Per unanimitat de les persones que formen part de l'òrgan de selecció es fa la
valoració de les persones candidates que s'indica a continuació:

PERSONA ASPIRANT defensa memòria entrevista TOTAL

468807??X 4,0 3,0 7,0

466412??B 2,5 2,5 5,0

369378??D 4,5 4,5 9,0

En conseqüència el resultat final del procediment selectiu és el següent:

PERSONA ASPIRANT avaluació
curricular

avaluació
competencial

defensa memòria
i entrevista

TOTAL

369378??D 6,5 14,00 9,0 29,50

468807??X 3,5      9,625 7,0   20,125

466412??B 3,0    9,50 5,0 17,50

De conformitat amb les bases de la convocatòria, es requereix la persona amb
DNI  369378??D , perquè  en  el  termini  de deu dies  hàbils  a  comptar  des de
l'endemà de l'1 de març de 2021, presenti a les oficines de la societat l'original o
còpia autenticada de tota la documentació incorporada en el  currículum vitae
presentat per a participar en el procés selectiu, amb l'advertiment que si no es
presentés la documentació requerida en el termini indicat, la persona aspirant
quedaria exclosa del procediment selectiu.

La secretària de l'òrgan de selecció

M Carmen Fernández Aranda

Cerdanyola del Vallès, 25 de febrer de 2021
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