RESOLUCIÓ de nomenament per cobrir la plaça d’Analista 4 a Ivàlua mitjançant cobertura de
vacant fins a la seva provisió definitiva.
VIST que, en data 14 d’octubre, es va publicar a ATRI i al web corporatiu d’Ivàlua la convocatòria
del procés de selecció per a la provisió de la plaça d’Analista 4 mitjançant cobertura temporal
de vacant fins la seva provisió definitiva.
VIST que l’esmentada convocatòria consistia en la valoració de mèrits, habilitats i competències
mitjançant la valoració del currículum vitae i de la realització d’entrevista, si es preveia
necessària, sens perjudici de la realització d’altres proves, si esqueia, per tal d’assegurar
l’objectivitat del procés i garantir la designació de la persona aspirant més idònia, d’acord amb
la descripció del lloc a proveir i els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
VIST que existeix crèdit i dotació pressupostaria suficient, d’acord amb el certificat expedit per
la persona Responsable d’Administració i Recursos en data 28 d’octubre de 2021.
VIST que l’òrgan avaluador s’ha reunit en data 15 de novembre i ha proposat com a persona
seleccionada, la persona amb el DNI següent:
PERSONA
SELECCIONADA
*****746V
VIST que en el procediment s’han seguit les prescripcions de l’article 55 de l’EBEP, així com els
estatuts vigents de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.
ATESES les competències del DIRECTOR EXECUTIU de conformitat amb l’establert als estatuts
vigents de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.
En conseqüència, i a la vista de les anteriors consideracions,
RESOLC:
Primer. Estimar la proposta de l’òrgan avaluador de data 15 de novembre de 2021 i nomenar a
la Sra. Mireia Borrell porta, amb DNI *****746V per cobrir la plaça d’Analista 4 a Ivàlua.
Segon.- Contractar en règim laboral a la persona nomenada:
Tipus de contracte: contracte laboral temporal d’interinatge per cobertura de vacant
Tercera. Notificar aquesta resolució a les persones interessades amb expressió dels recursos
que es poden interposar contra la mateixa.

PEU DE RECURS
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el termini d'un mes comptat des
de l’endemà de la present publicació o notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop
transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi
resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats
Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des de la data
en que es produeix l'acte presumpte.
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