
 
 

 
 

ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D´UNA PLAÇA LABORAL  
DE TÈCNIC DE RECERCA DE L´OBSERVATORI DE DRET PÚBLIC IDP BARCELONA 

 

Identificació de la sessió:  

Òrgan: Tribunal de selecció  

Data: 28/10/2022  

Lloc: Seu de l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona, a la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona (Avd. Diagonal, núm. 684, Edifici Ilerdenc, primera planta).  

 

A les 16:30 hores del dia 28 d’octubre de 2022, es reuneix a la Seu de l’Observatori de Dret 
Públic, IDP Barcelona, a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, el Tribunal qualificador 
del procés de selecció d’una plaça de personal laboral, de tècnic de recerca de l’Observatori de 
Dret Públic, IDP Barcelona, d’acord amb les bases i la convocatòria publicada en el web de l’IDP 
i en el tauler d’anuncis de l’entitat.  

 

El Tribunal designat per a qualificar i valorar la prova d’avui, ha quedat constituït com segueix:  

President:  Dr. David Moya (Director de l’Observatori, IDP Barcelona).  

Secretari:  Dr. Marc Vilalta Reixach (Sots-Director de l’Observatori, IDP Barcelona)  

Vocal:  Dra. Celia Díaz Morgado (Sots-Directora de l’Observatori, IDP Barcelona) 

 

Desenvolupament de les proves selectives  

El President declara vàlidament constituït el Tribunal, per existir el quòrum necessari i, tot seguit, 
aquest procedeix a valorar l’entrevista realitzada als aspirants presentats.  

Un cop fetes les entrevistes, les puntuacions queden com segueix:  

Candidat NIF Puntuació entrevista 
Dévika Pérez Medina 77174522T                        80 

 

A continuació el tribunal passa a realitzar la fase de concurs de mèrits i a valorar la documentació 
aportada pels aspirants, amb el resultat següent:  

Candidat NIF Puntuació mèrits 
Dévika Pérez Medina 77174522T               81,5 punts 

 

La puntuació es descomposa com segueix: 



 
 

 
 

 Titulació i expedient acadèmic: 15 punts (sobre 20 punts).  
 Experiència professional en l’àmbit de la recerca, especialment jurídica: 8’5 punts (sobre 

10 punts)   
 Experiència en gestió de projectes de recerca, especialment europeus i/o internacionals:  

40 punts (sobre 50 punts).  
 Coneixements d’idiomes: 10 punts (sobre 15 punts)  
 Coneixements d’ofimàtica: 3 punts (sobre 5 punts)  

 

 

Del conjunt de puntuacions resulta la puntuació total següent:  

Candidat NIF Entrevista Mèrits Total 
1 77174522T 80            81,5            80,75 

 

 

 

Per la qual cosa, el Tribunal qualificador proposa, atenent a les bases reguladores de la 
convocatòria, la contractació del candidat amb major puntuació com a personal laboral per a la 
plaça de tècnic derecerca de l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona. 

Candidat seleccionat NIF 
1 77174522T 

 

Barcelona, a 28 d’octubre de 2022 

 

 

 

Dr. David Moya Malapeira    Dr. Marc Vilalta i Reixach 

President      Secretari 

 

 

 

 

Dra. Celia Díaz Morgado 

Vocal 

 


