PROPOSAL FOR THE ASSIGNEMENT OF THE R1 FIRST STAGE RESEARCHER –
SUNRISE PROJECT - (Ref.89/2021)
The Commission for the evaluation of the R1 First Stage Researcher - SUNRISE Project (Ref.89/2021), has evaluated the documentation provided by the candidates, and proposes
assignment of the position:

ATHANASIOS GRIGORIOU
Sant Adrià de Besòs, January 24th 2022

JOAN RAMON
MORANTE i
LLEONART DNI 38768724Q
(TCAT)

Firmado digitalmente por JOAN RAMON
MORANTE i LLEONART - DNI 38768724Q
(TCAT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=FUNDACIO INSTITUT RECERCA
ENERGIA CATALUNYA (IREC),
2.5.4.97=VATES-G64946387,
ou=Treballador públic de nivell mig,
title=Director, sn=MORANTE i LLEONART DNI 38768724Q, givenName=JOAN
RAMON,
serialNumber=IDCES-38768724Q,
cn=JOAN RAMON MORANTE i LLEONART
- DNI 38768724Q (TCAT)
Fecha: 2022.01.31 08:23:49 +01'00'

Juan Ramón Morante
Director
Firmado digitalmente
46731379W
por 46731379W JAIME
JAIME MARFA MARFA (R: G64946387)
Fecha: 2022.01.31
(R: G64946387) 08:35:15 +01'00'

Jaume Marfà
Economic Director

Alejandro Pérez
Group Leader of Solar

Qüestionari contractació
1.-Origen de la plaça? o es nova? NOVA
2.- Data inici prevista? Febrer
Data finalització prevista?
3.-Es obra i serveis? SI
4.-Quin projecte Sunrise
5.-Hi ha fondos per cobrir el 100% de la plaça: SI
6.-Quina programació té la plaça? Esta ja programada? SI
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? Esta
programada a 100% dins del Projecte Sunrise amb fons propis del 100% en el projecte
8.-Quina identificació ha tingut la feina a fer reflectida pel nivell/sou anunciat. Engineer
position (R1.5)
9.- Justificatiu del convocant de la plaça sobre el nivell de la feina a fer: Te titulació de
enginyer amb experiència en el tema amb el que es realitza les tasques assignades en el
projecte
10.-Quina ha estat la proposta de la comissió avaluadora? Athanasios Grigoriou
agrigoriou@irec.cat Qui hi havia en aquesta comissió?, Alejandro Perez i Victor Izqueirdo
11.-Quina ha estat la categoria nivell finalment atorgada? Engineer position (R1.5)
A quin sou si aquest es diferent de la convocatòria o del inicialment proposat? No
12.-Justificació de qualsevol diferencia entre el nivell atorgat i el de la convocatòria. No hi ha
diferencia

