ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONTRACTAR AMB
CARÁCTER INTERÍ D’UN/A TÈCNIC/A EN CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I SUPORT A LA
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L’EBRE, VALORACIÓ DE MERITS
I RESULTAT FINAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan: Comissió de Valoració
Data: 11 de gener de 2022
Hora: 08.30
Lloc: Observatori de l’Ebre
Hi assisteixen:
President
Vocal
Secretària

David Altadill
J. José Curto
Beatriu Domènech

ORDRE DEL DIA:
1. Revisió de requisits
2. Relació provisional d’aspirants
ACTA:
D’acord amb la convocatòria del procés selectiu d’un lloc de treball de Tècnic en Contractació
del Sector Públic i Suport a la Gestió Administrativa de la Fundació Observatori de l’Ebre,
publicades al publicada a l’ATRI i a la web de la Fundació Observatori de l’Ebre amb data 10 de
desembre de 2021.
Atès que ha finalitzat el termini concedit per a la presentació de documentació per prendre part
en el procés selectiu.
Aquesta Comissió de Valoració, acorda:
Primer.- Proposa la relació d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per a la provisió
d’un lloc de treball de Tècnic en contractació del sector públic i suport a la gestió administrativa
de la Fundació Observatori de l’Ebre.
El número d’identificació correspon als tres últims números i a la lletra del NIF
Aspirants admesos:
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NIF
574L
192W
076M
066Z *
106Y
337F
447G
(*) Pendent d’acreditació del compliment del requisits de coneixement de la llengua catalana de
nivell C1.
Segon.- Exposar al públic la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a la web de la
Fundació Observatori de l’Ebre.
Tercer.- Publicar aquesta resolució a la web de la Fundació Observatori de l’Ebre, concedint als
aspirants un termini de deu dies per a esmenes i possibles reclamacions amb indicació que, cas
de no efectuar l’esmena de la falta o acompanyar els documents preceptius que s’exigeixen,
se’ls tindrà per desistits de la seva sol·licitud de participació al corresponent procediment
selectiu, arxivant-se sense cap més tràmit conforme prescriu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Elevar a definitiva la relació provisional de persones admeses i excloses, anterior, si en
el termini de 10 dies no s’ha interposat cap reclamació a la relació provisional.
Per la presidència es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 9.00 hores del dia 11
de gener de 2022, i del qual s’estén la present acta, signada pels membres de la Comissió de
Valoració.
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