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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 18 d’abril de 2019. 

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 direcció, 

 

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 

885V 

337F 

502Y 

909T 

354H 
 

Aspirants exclosos 

NIF MOTIU 

434L Manca requisit Grau universitari en Dret o Grau universitari en Gestió i Administració Pública 

341Z Manca requisit Grau universitari en Dret o Grau universitari en Gestió i Administració Pública 
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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.- 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 a 

les bases en l’indicat termini, 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.- Les proves tindran lloc el dia 21 i 22 de maig de 2019, a les 10:00 hores del matí al pavelló 

d’investigadors de l’Observatori de l’Ebre. 

 

 

Roquetes, document signat electrònicament. 
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