RESOLUCIÓ D’AD
DJUDICA
ACIÓ DEL PROCÉS
S DE SELEECCIÓ DE
E
P
PERSONA
AL
En virrtut dels podeers atorgats per
p acord de govern proto
ocol∙litzats da
avant notari D
Don Manuel Perelló
P
Font een data 22/01
1/2007 amb número
n
de prootocol 158 i de
d l’acord de govern
g
de 2 dd’Agost de 201
11 que
em raatifica en el càrrec
c
de vice
epresident exxecutiu del Ce
entre Internaccional de Mèètodes Numèrrics en
Enginyeria i conforme amb l’acta
a del Consell dde Govern del dia 29 de No
ovembre de 20013 que estab
bleix la
ncions de l’òrgan de contraactació de l’en
ntitat.
delegació de les fun

VIST l’expedient de selecció de
d personal: VAC‐2018‐‐38
I‐ Havent‐‐se detectat una
u vacant vaa iniciar‐se la preparació de
d la documeentació relativva a la
celebració
ó d’aquest con
ntracte.
II‐ D’acord
d amb la norm
mativa de seleecció de perso
onal es va req
querir al Deptt. de Comptab
bilitat i
Finances de
d CIMNE ce
ertificat de suuficiència de crèdit per a procedir a la contractacció del
personal esmentat.
e
III‐ En dataa 12 de novem
mbre de 2018 es va publicar a la web de CIMNE l’ofertta pertinent.
IV‐ Expiratt el termini indicat com a límit per a presentar candidatures i un cop efecttuat el
recompte,, va deixar‐se constància quue es van pressentar 1 candidatura.
V‐ D’acord
d amb allò pre
evist a l’anuncci del concurs es va procedir a avaluar elss mèrits i/o re
ealitzar
les proves corresponents.
mbre de 20188 la comissió de
d selecció va
a elevar propoosta de contra
actació
VI‐ En dataa 21 de novem
a la gerènccia del centre que, revisadaa la documenttació de l’expe
edient, va donnar‐hi el vistip
plau.
D’aco
ord amb aquessta fonamenta
ació i un cop rrevisada la do
ocumentació corresponent,
c

RESO
OLC
Primeer: Adjudicar el
e lloc de treb
ball convocat a la Sra. Elisaabeth Laya i emplaçar‐la
e
a signar el con
ntracte
laboraal corresponeent.

Segon
n: Publicar la present
p
resolu
ució al web dee CIMNE.
Contrra la present resolució, que
e esgota la viia administrattiva, es podrà
à interposar re
recurs potesta
atiu de
repossició en el term
mini d’un mess a comptar a partir del dia següent de la
a publicació dde la mateixa davant
d
aquesst òrgan de co
ontractació d’a
acord amb l’eestablert als articles 123 de
e la Ley 39/20115, de 1 de occtubre,
del Prrocedimiento Administrativvo Común de las Administrraciones Públicas així com ll’article 77 de
e la llei
26/20010 de 3 d’ago
ost de Règim Jurídic
J
i proceediment de less Administracions Públiquees de Catalunyya o bé
recurss contenciós administratiu
a
en un terminii de dos meso
os davant dels jutjats corressponents.
La preesentació de recurs de rep
posició impeddirà la presen
ntació de recu
urs contencióós administrattiu fins
que aaquest s’hagi resolt de forma expressaa o s’hagi prroduït la dese
estimació preesumpte per silenci
admin
nistratiu.

Barceelona, 21 de no
ovembre de 2018
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