D’acord amb les bases especifiques i a la convocatòria del procés selectiu d’un lloc de treball
per a un Tècnic de suport (FP2-Grau Superior) a la Fundació Observatori de l’Ebre, publicada
a la web de l’entitat (www.obsebre.es/ca/borsa-de-treball) amb descripció Monitorització
sísmica: FP2-Grau Superior amb data 6 de maig de 2021.
Atès que ha finalitzat el termini concedit per a la presentació de candidatures sol·licitant
prendre part en el procés selectiu, de conformitat amb el que es preveu en la base sisena de la
convocatòria.
Aquesta comissió,
RESOL
Primer.- Declarar aprovada la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per a la provisió d’un lloc de treball per a un Tècnic de Suport a l’Observatori de
l’Ebre.
S’identifica a la persona candidata mitjançant les inicials dels cognoms i els 3 darrers dígits i
la lletra del seu DNI.
Admesos:

Aspirant
DA-802Q
BB-104P (Cursant darrer curs de 2n cicle. Pendent aportar certificat títol)
BS-122Q
VT-558Q
CG-658P

Exclosos:

Aspirant
MC-????
RB-148S
RL-790D
NM-021E
GC-????

Motiu
Falta DNI, Títol i carta de motivació
La titulació no és la requerida
La titulació no és la requerida
La titulació no és la requerida
Falta DNI

Segon.- Exposar al públic la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a la web de
l’Observatori de l’Ebre.
Tercer.- Publicar aquestes resolució a la web de l’Observatori de l’Ebre, concedint als aspirants
un termini de deu dies hàbils per a formular esmenes i possibles reclamacions amb indicació
que, en cas de no efectuar l’esmena de la falta o acompanyar els documents preceptius que
s’exigeixen a les bases en el termini indicat, se’ls tindrà per desistits de la seva sol·licitud de
participació en el 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
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comú de les administracions públiques. Els estudiants de darrer curs de la titulació requerida
podran aportar el certificat acreditatiu fins el 23 de juny de 2021 a les 14:00 (hora oficial).
Quart.- Elevar a definitiva aquesta relació provisional de persones admeses i excloses, si en el
termini de 10 dies no s’han corregit les deficiències observades o no s’ha interposat cap
reclamació a la relació provisional.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
A Roquetes, 7 de juny de 2021
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