PROPOSAL FOR THE ASSIGNEMENT OF THE R1 PROJECT ENGINEER - POWER
SYSTEM GROUP - COBRA PROJECT - (REF. 71/2021)
The Commission for the evaluation of the R1 Project Engineer - HiFV Project - (REF. 40/2021),
has evaluated the documentation provided by the candidates, and proposes assignment of
the position to:
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Juan Ramon Morante
General Director

Jaume Marfà
Economic Director

José Luis Domínguez
Group Leader of
Power Systems

Qüestionari contractació
1.-Origen de la plaça? o es nova? NOVA
2.- Data inici prevista? Gener 2022
Data finalització prevista?
3.-Es obra i serveis? Sí
4.-Quin projecte COBRA
5.-Hi ha fondos per cobrir el 100% de la plaça: Si;
6.-Quina programació té la plaça? Esta ja programada? Ja esta planificada
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? 100%
asignat
8.-Quina identificació ha tingut la feina a fer reflectida pel nivell/sou anunciat. Enginyera
experta en programació i intel·ligencia artificial (R1.8)
9.- Justificatiu del convocant de la plaça sobre el nivell de la feina a fer: Una persona sense
experiència en el camp podria trigar massa en engegar les tasques i no arrivariem a temps.
10.-Quina ha estat la proposta de la comissió avaluadora? Qui hi havia en aquesta comissió?
Lluis Trilla, Cristina Corchero i Jose Luis Domínguez
11.-Quina ha estat la categoria nivell finalment atorgada? A quin sou si aquest es diferent de la
convocatòria o del inicialment proposat? Mateixa assignada
12.-Justificació de qualsevol diferencia entre el nivell atorgat i el de la convocatòria. Cap
diferencia

