Llistat d’aspirants admesos i no admesos.
D’acord amb les bases específiques i 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 BOPT amb data 19 de gener de 2021.
Atès que ha finalitzat el termini concedit per a la presentació d’instàncies sol·licitant
prendre part en el procés selectiu, de conformitat amb el que es preveu en la base quarta
de la convocatòria.
Aquesta comissió de valoració,
RESOL
Primer.- Declarar aprovada 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
NIF
030X
502Y
835Q
373X
031Y
620M
541A
677D
Aspirants exclosos
NIF
874Z

MOTIU
Manca requisit Titulació universitària de grau o llicenciatura en Dret o certificat
acreditatiu d’equivalència.
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Segon.- Exposar al públic la relació certificada completa d’aspirants admesos i exclosos
a la web de la Fundació Observatori de l’Ebre.
Tercer.- Les proves tindran lloc el dia 3 de març a les 9:00 hores del matí al pavelló
d’investigadors de l’Observatori de l’Ebre i les entrevistes el dia 3 i 4 de març a través
de plataforma Microsoft Teams meetings.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
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