Avda. Sant Julià, 241 - 08403 Granollers
Tel. 93 840 52 77
e-mail: dub@drenatgesurbans.cat

CONVOCATÒRIA PEL LLOC DE TREBALL D’UN/A PEÓ DE TOPOGRAFIA

LLISTAT PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I
CALENDARI
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés de
contractació d'un Peó de Topografia per a l'Oficina Tècnica de Drenatges Urbans del Besòs, es
procedeix a publicar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, així com el calendari del
procés de selecció.
Aspirants admesos
DNI

ADMÈS

53123784V

SI

0X3192122K

Si

Aspirants exclosos
DNI

ADMÈS

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

26539765L

NO

No té la edat mínima exigida a las bases

46615969Y

NO

No aportar documentació acreditativa possessió del permís de conduir B1 (1)
No aportar documentació acreditativa de la titulació (2)

(1) Copia carnet de conduir
(2) Títol o resguardo pagament del títol o certificat acadèmic: EGB. Graduat Escolar; BUP o equivalent

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini
de 10 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones

pàg. 1

Drenatges Urbans del Besòs, SL. Domicili social: Avda. Sant Julià, 241. 08403 Granollers. Inscr. En el Reg. Merctil de Barcelona, Tom 33137 Foli 158 Full B-223896 Inscr. 4a. NIF B-61835575

PER A L’OFICINA TÈCNICA DE DRENATGES URBANS DEL BESÒS

admeses i excloses. Havent-se de remetre aquestes al·legacions al següent correu electrònic:
dubesos@drenatgesurbans.cat

Calendari del procés de selecció
•

29 de març de 2022, publicació en la web de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

•

30-31 març entrevistes personals: la data i hora seran notificades personalment a cada
candidat.

•

06 de abril publicació de puntuacions del procés de selecció i proposta de selecció

•

Ultima setmana d'abril incorporació del candidat (termini aproximat)

Totes les notificacions referents a aquest procés de selecció seran publicades en la web de DUB
(www.dubesos.cat).

pàg. 2

Avda. Sant Julià, 241 - 08403 Granollers
Tel. 93 840 52 77
e-mail: dub@drenatgesurbans.cat

Valoració de mèrits
Es recorda als candidats que els mèrits puntuables (Apartat 6 de les bases de la convocatòria)

•

Titulació addicional: Titulo o resguardo pagament del títol o certificat acadèmic

•

Experiència laboral: Certificat de vida laboral o certificat d'empresa +contracto

Els candidats podran aportar documentació addicional en el període d'al·legacions

Granollers, a data de la signatura electrònica
Javier González Mecías

47600792S
JAVIER
GONZALEZ (R:
B61835575)
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Gerent
Drenatges Urbans del Besòs

pàg. 3
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hauran de ser justificats documentalment de la següent manera:

