
ACTA DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ 

IF 52_21 TÈCNIC DE CONTRACTACIO 

 

En relació al procediment de selecció per la cobertura de tres llocs de Tècnic de contractació, 
la Comissió de selecció, procedeix a donar publicitat dels resultats: 

 

En el termini de presentació de solꞏlicituds es van rebre 15 solꞏlicituds de participació en el 
procés. Comprovats els requisits de participació i requeriments publicats a l’anunci de selecció, 
es van considerar aptes per participar-hi 13 candidatures, descartant perfils sense l’experiència 
professional mínima en l’àmbit de gestió de contractació en el sector públic, requerida com a 
requisit per a participar segons bases de l’anunci. 

 

Segons bases de l’anunci, (base 5. Procediment de selecció), les persones candidates millor 
valorades seran convocades a una entrevista personal i/o a una prova escrita per constatar i 
ampliar la informació detallada en el currículum vitae i valorar els aspectes relacionats amb les 
competències professionals.  
 

En  data 11,12 i 13 d’abril de 2022, es van realitzar les entrevistes personals per mitjans 
telemàtics a les candidatures amb millor puntuació. Les candidatures amb DNI 45494739A, 
47857030X,  47936487W i 39938866X no van assistir, retirant així la seva candidatura. 

 

Els resultats del currículum i entrevista professional de les candidatures finals són els següents: 

 

               DNI                 CV (50%)                      ENTREVISTA (50%)         
 

44011102G 2,20 9,50
53327577F 1,80 7,30
43431185D 1,30 4,10
47903420D 1,75 1,50
53636525L 1,27 7,30
46596061Q 1,60 3,60
46480626H 0,80 2,10
77750912X 0,76 6,30
46804691J 0,70 4,50  

   

     

 

La puntuació obtinguda per les candidatures finalistes en el procediment de selecció ha estat la 
següent: 

 

 

 

   



           DNI                                                   VALORACIÓ 

                                                                (sobre 10 punts) 

 

44011102G 3,15
53327577F 2,53
43431185D 1,71
47903420D 1,90
53636525L 2,00
46596061Q 1,96
46480626H 1,01
77750912X 1,39
46804691J 1,15

 

   

 

 

Atès l’anterior, es proposa per a ocupar els llocs de Tècnic de contractació a les persones amb 
DNI.: 44011102G, 53327577F i 53636525L 

En el cas que no es formalitzés la contractació per manca de documentació, per no acreditar 
l’aptitud mèdica laboral pel lloc de treball, per renúncia de la persona candidata o per altre motiu, 
passaria a ocupar el lloc el següent candidat apte.  

Es contactarà amb la persona candidata per formalitzar tots els tràmits pertinents. 

La Comissió de Selecció 

 

 

 

Directora de Contractació 

 

 

 

 

Cap de Gerència de Licitació 2 

 

 

 

 

RRHH i Organització                 

 

 

 

 

Cap de Gerència de Licitació 1  

 

 

 

 

Gerència Transversal de Contractació 

 

 

 

 

Representació Legal dels/es Treballadors/es 

 

 



Vista la proposta de la comissió de selecció, signo donant la meva conformitat a la 
mateixa: 

 

 

 

Miquel Buch i Moya 

President i conseller delegat 

 

Contra aquest acte administratiu, la persona interessada pot interposar potestativament recurs 
de reposició davant el president d’ Infraestructures.cat, 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. 

 

 


