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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 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 MÈRITS 
I RESULTAT FINAL 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Òrgan: Comissió de Valoració 
Data: 27 de gener de 2022 
Hora: 12:00 
Lloc: Observatori de l’Ebre 
 
Hi assisteixen: 
 

President    David Altadill           
Vocal   Juan José Curto 
Secretària Beatriu Domènech 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Valoració de mèrits 
2. Resultat final 

 
 
ANTECEDENTS:  
 
1.- En data 10  de desembre de 2021 es publica a l’ATRI i a la web de la Fundació Observatori de 
l’Ebre 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. 
 
2.- En data 11 de gener de 2022 es va reunir la Comissió de Valoració per comprovar el 
compliment dels requisits de participació exigits en la present convocatòria i es va publicar la 
relació provisional de persones admeses. 
 
3.- Havent finalitzat el termini de 10 dies concedit per a esmenes i possibles reclamacions, es 
torna a reunir la Comissió per a valorar l’experiència i coneixements en contractació pública i 
dret administratiu dels aspirants, actuant aquest fet com un primer criteri selectiu. 
 
Un cop analitzats els currículums dels candidats, els dos aspirants amb experiència provada en 
contractació pública són convocats a realitzar una entrevista.  
 
Finalitzades les dues entrevistes amb els aspirants convocats, la Comissió de Valoració proposa 
la selecció del/a tècnic/a en Contractació del Sector Públic i Suport a la Gestió Administrativa de 
la Fundació Observatori de l’Ebre a l’aspirant: 337F. 
 
PROPOSA:  
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Primer: Seleccionar a l’aspirant 337F per cobrir la plaça de Tècnic/a de contractació pública i 
suport a la gestió administrativa. 
 
Segon: Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Observatori de l’Ebre, donant compliment a 
la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a la bústia de transparència del Departament de Vicepresidència, 
Polítiques Digitals i Territori. 
 
Per la presidència es dona per acabat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 13:00 hores del dia 27 
de gener de 2022, i del qual s’estén la present acta, signada pels membres de la Comissió de 
Valoració. 
 
Roquetes, gener de 2022 
 
 
 
 
 
David Altadill          Juan José Curto                 Beatriu Domènech 
President                   Vocal                              Secretària 
 
 

 

 

 


		2022-01-28T09:55:55+0100
	Beatriu Domènech Rius - DNI 78086154G (AUT)


		2022-01-28T10:10:12+0100
	Juan José Curto Subirats - DNI 40912393Q (SIG)


		2022-01-28T10:44:23+0100
	David Altadill Felip - DNI 40927127F (SIG)




