
 

*Atenent a la disposició huitena, una vegada revisat tot el procés de selecció, la comissió de selecció dona publicitat de les persones candidates seleccionades per el CREAMA. 

*Segons la disposició novena, les persones candidates disposen de dos dies hàbils per presentar reclamacions al mail gerencia@poblenet.es   

 

RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA DE SERVEIS I MEDI AMBIENT 

La mercantil municipal Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L. informa el següent: 

En base a l’Informe Tècnic nº 147273 de l’Agència de Col·locació del CREAMA, on es detallen les candidatures a l’oferta de treball, remarcar que les persones 

mencionades a continuació no compleixen amb el requisit especificat en l’Apartat 6 de la Disposició Quarta d’”Acreditar almenys 48 mesos d’antiguitat 

reconeguda en llocs de treball del mateix enquadrament professional”: 

Candidates/s Observacions 

Agustí Espí Serra 
En el mencionat informe del CREAMA tan sols hi han especificats 46 mesos 
d’experiència professional en llocs de treball del mateix enquadrament professional. 

 

Per tant, aquestes candidatures quedaran fora del procés de valoració per concurs de mèrits especificat en la Disposició Setena de les bases que regulen 

aquest procés de selecció. 

 

Tenint en compte la Disposició Setena i Huitena de les bases que regulen la convocatòria del procés selectiu per al cobriment del lloc de treball de Direcció 

Tècnica de Serveis i Medi Ambient, que explica la regularització del sistema de puntuació de la fase de mèrits, els resultats de les candidatures que compleixen 

amb els requisits especificats en la Disposició Quarta han sigut els que es mostren a continuació: 

Candidates/s A. Coneixements relacionats amb el lloc de treball B. Experiència Professional D. Altres circumstàncies TOTAL 

Juan Francisco Picó Narbó  2,10 4,00 0 6,10 

 

Tal i com s’especifica en la Disposició Setena, Apartat D, les persones que figuren en els dos primers llocs foren citades per a la realització de l’entrevista 

estructurada personal, on van obtindre les següents puntuacions: 

Candidates/s Entrevista 

Juan Francisco Picó Narbó 1,83 

 



 

*Atenent a la disposició huitena, una vegada revisat tot el procés de selecció, la comissió de selecció dona publicitat de les persones candidates seleccionades per el CREAMA. 

*Segons la disposició novena, les persones candidates disposen de dos dies hàbils per presentar reclamacions al mail gerencia@poblenet.es   

 

Per tant, les puntuacions finals son les que es mostren a continuació: 

Posició Candidates/s PUNTUACIÓ FINAL 

1 Juan Francisco Picó Narbó 7,93 
  


