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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: X2021014235 / 16202021000797
Assumpte : Organització
CONVOCATÒRIA PER URGÈNCIA MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS, D’UN
LLOC DE TREBALL D'ENGINYER/A TÈCNIC INDUSTRIAL DE L'AJUNTAMENT
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.
Data: 19 de maig de 2021

Codi de Verificació electrònic: 2e5d7721-2578-42cb-850a-8930638b9d0a

Hora: 9:30 hores
Lloc: Edifici Vetlladores, Carrer del Mall 57-61 de Sant Feliu de Guíxols
Membres integrants de la comissió de valoració:
- Carmen Ciruela Prieto, cap de RRHH
- Silvia Mas Pueyo, tècnica mitjana de medi ambient
- Anna Soler Morales, tècnica d’Organització i RRHH
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la comissió de serveis
publicada a la seu electrònica de l’ajuntament i al Butlletí oficial de la província, num 81
de 29 d’abril de 2021,s’han presentat les següents instàncies:
R.E
E2021006491

NOM I COGNOMS
CASTRO GARCIA DE LA VEGA, SALVADOR

Procediment de selecció:
Valoració de l’aspirant presentat, en relació a:
- Experiència desenvolupant llocs de treball similar o igual convocat.
- Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar
en el lloc de treball.
- Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.
Avaluació per part de la comissió de valoració:
Atès que compleix els requisits de participació inclosos a la convocatòria per urgència
publicitats al BOP núm. 81, de data 29 d’abril de 2021.
A la vista de la documentació presentada, l’aspirant compta amb l’experiència,
formació específica i els coneixements per l’òptim desenvolupament de les funcions
del lloc de treball d’enginyer/a tècnic industrial.
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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Per tot l’exposat, es proposa al Sr. Salvador Castro Garcia de la Vega, amb DNI
***3765**, com al candidat idoni per a la seva incorporació en comissió de serveis per
ocupar un lloc d’enginyer tècnic industrial a l’Ajuntament de Sant de Guíxols.
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Sant Feliu de Guíxols, 19 de maig de 2021
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