RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL PROCÉS
DE SELECCIÓ DE PERSONAL

En virtut dels poders atorgats per acord de govern protocol·litzats davant notari Don Manuel Perelló Font en
data 22/01/2007 amb número de protocol 158 i de l’acord de govern de 2 d’Agost de 2011 que em ratifica en
el càrrec de vicepresident executiu del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria i conforme
amb l’acta del Consell de Govern del dia 29 de Novembre de 2013 que estableix la delegació de les
funcions de l’òrgan de contractació de l’entitat.

VIST l’expedient de selecció de personal: VAC-2021-18
I- Havent-se detectat una vacant va iniciar-se la preparació de la documentació relativa a la
celebració d’aquest contracte.
II- D’acord amb la normativa de selecció de personal es va requerir al Dept. de Comptabilitat i
Finances de CIMNE certificat de suficiència de crèdit per a procedir a la contractació del personal
esmentat.
III- En data 26 de març es va publicar a la web de CIMNE l’oferta pertinent.
IV- Expirat el termini indicat com a límit per a presentar candidatures i un cop efectuat el recompte,
va deixar-se constància que es van presentar 12 candidatures.
V- D’acord amb allò previst a l’anunci del concurs es va procedir a avaluar els mèrits i/o realitzar les
proves corresponents.
VI- En data 9 de juliol la comissió de selecció va elevar proposta de contractació a la gerència del
centre que, revisada la documentació de l’expedient, va donar-hi el vistiplau.

D’acord amb aquesta fonamentació i un cop revisada la documentació corresponent,

RESOLC
Primer: Adjudicar el lloc de treball convocat al Sr. Nadeem Kever i emplaçar-lo a signar el contracte laboral
corresponent.

Segon: Publicar la present resolució al web de CIMNE.

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent de la publicació de la mateixa davant
aquest òrgan de contractació d’acord amb l’establert als articles 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas així com l’article 77 de la llei 26/2010
de 3 d’agost de Règim Jurídic i procediment de les Administracions Públiques de Catalunya o bé recurs
contenciós administratiu en un termini de dos mesos davant dels jutjats corresponents.

La presentació de recurs de reposició impedirà la presentació de recurs contenciós administratiu fins que
aquest s’hagi resolt de forma expressa o s’hagi produït la desestimació presumpte per silenci administratiu.

Barcelona, 9 de juliol de 2021.

Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra
Vicepresident Executiu

