PROPOSAL FOR THE ASSIGNEMENT OF THE R1 FIRST STAGE RESEARCHER /
PROJECT ENGINEER – MODELS (REF. 12/2020)
The Commission for the evaluation of the R1 First Stage Researcher / Project Engineer –
Models (Ref. 12/2020), has evaluated the documentation provided by the candidates, and
proposes assignment of the position to:

Miquel García Edo

Sant Adrià de Besòs, November 13th, 2020

Joan Ramon
Morante
Lleonart - DNI
38768724Q
(TCAT)

Firmado digitalmente por Joan
Ramon Morante Lleonart - DNI
38768724Q (TCAT)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Institut de Recerca en
Energia de Catalunya,
2.5.4.97=VATES-G64946387,
ou=Treballador públic de nivell mig,
sn=Morante Lleonart - DNI
38768724Q, givenName=Joan
Ramon,
serialNumber=IDCES-38768724Q,
cn=Joan Ramon Morante Lleonart DNI 38768724Q (TCAT)
Fecha: 2020.11.20 08:56:45 +01'00'

Juan Ramon Morante
Director

46731379
W JAIME
MARFA (R:
G64946387
)

Firmado digitalmente por
46731379W JAIME MARFA (R:
G64946387)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0272/
PUESTO
1/40593/11062020121322,
serialNumber=IDCES-46731379W,
givenName=JAIME, sn=MARFA
SANCHEZ, cn=46731379W JAIME
MARFA (R: G64946387),
2.5.4.97=VATES-G64946387,
o=FUND INST.RECERCA EN
ENERGIA DE CATALU, c=ES
Fecha: 2020.11.20 09:13:56 +01'00'

Jaume Marfà
Economic Director

Jaume Salom
Group Leader of Thermal Energy

1.-Origen de la plaça? o es nova? NOVA.
2.- Data inici prevista? 15/12/2020 Data finalització prevista? Obra i servei, i pendent de
si els terminis oficials (covid), els amplien quelcom, però hauria de ser cap a 30/06/2021 (de
nou, obra i servei i amb possibilitat d’ampliar termini, que hauriem de saber en breu)
3.-Es obra i serveis? SI
4.-Quin projecte Som Comunitat Energètica - PR0871
5.-Hi ha fondos per cobrir el 100% de la plaça: SI
6.-Quina programació té la plaça? Esta ja programada? Hauria d’estar ja planificada al SAP
(Josep Maria)
7.-Es a dir quina cobertura té? Hi ha que gastar fondos propis? Quants? En aquest cas quina es
la situació del balanç econòmic del grup? Quin % hores no assignables te el grup? La plaça
estaria finançada al 100%, no caldria fons propis, i el grup actualment no té aquest recurs per
fer la feina si no es contracta a aquesta persona
8.-Quina identificació ha tingut la feina a fer reflectida pel nivell/sou anunciat. El perfil és un
Enginyer de Projectes Junior amb coneixements generals, reflectida en el moment de
publicació de l’oferta i ajustat a nivell R1.6 (amb Master relacionat amb l’activitat del grup)
9.- Justificatiu del convocant de la plaça sobre el nivell de la feina a fer: El nivell de feina és
d’Enginyer de Projectes / R1.6 / amb coneixements específics (Màster) del sector.
10.-Quina ha estat la proposta de la comissió avaluadora? Qui hi havia en aquesta comissió?
Després d’analitzar el perfil i la candidat, el mateix encaixa amb els requeriments de
coneixements i amb el projecte. La comissió avaluadora ha sigut Jordi Pascual (IP del
projecte) i Jaume Salom (cap de grup)
11.-Quina ha estat la categoria nivell finalment atorgada? A quin sou si aquest es diferent de la
convocatòria o del inicialment proposat? R1.6. El sou és el mateix que l’inicialment proposat
12.-Justificació de qualsevol diferencia entre el nivell atorgat i el de la convocatòria. No hi ha
diferència

