
 
 

Acta aprobada 20230310 

 

 
 

C/ Observatori, 3A · 43520 Roquetes · (Tarragona) · Spain · Tel. +34 977 500 511 Página 1 de 3 
 

Acta de la reunió de la Comissió de Selecció de la Convocatòria de personal 
laboral fix Investigador/a Doctor/a, Grup A, Subgrup A1, de la Fundació Observatori 

de l’Ebre. 
 

Dia:  16 de març de 2023 
Hora:  13:00 hores 
Lloc:  Observatori de l’Ebre (Sala de Juntes) 
 
Assistents 
Dr. David Altadill, director del Observatori de l’Ebre (OE) 
Dr. Santiago Marsal Vinadé, Investigador de l’Observatori de l’Ebre (OE) 
Sr. Òscar Cid, representant dels treballadors de la Fundació Observatori de l’Ebre 
 
El Dr. Altadill convoca aquesta reunió per constituir els membres de la Comissió de selecció 
i per aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la Convocatòria 
de personal laboral fix Investigador/a Doctor/a, Grup A, Subgrup A1, de la Fundació 
Observatori de l’Ebre d’acord amb la RESOLUCIÓ 1/2022, de 15 de desembre de 2022, per 
a la convocatòria concurs-oposició de dues places laboral indefinides, Grup A, Subgrup A1, 
de la Fundació Observatori de l’Ebre, corresponent a l’Annex 2. En endavant la Convocatòria. 
 
Tot seguit, i per unanimitat, s’acorda el següent ordre del dia. 
 
Ordre del dia: 
1. Constitució de la Comissió de selecció de la Convocatòria. 
2. Anàlisis de la documentació presentada que va ser requerida a les persones aspirants 

que foren provisionalment excloses de la Convocatòria. 
3. Aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses a les proves 

selectives de la Convocatòria. 
4. Determinar lloc i data de les proves de selecció de la Convocatòria.  
 
1. Constitució de la Comissió de selecció de la Convocatòria   
El Dr. Altadill, comenta que el punt 7 de l’Annex 2 de la RESOLUCIÓ 1/2022 objecte de la 
Convocatòria estableix que Comissió de Selecció estarà composta per les persones 
representants següents: 

• 1 membre en representació de la direcció 
• 1 comandament directe o superior del lloc de treball d'aquesta vacant 
• 1 membre del comitè d'empresa en representació de la plantilla. 
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D’acord amb la resolució 1/2023 de 9 de març de 2023, per a la determinació dels membres 
de la Comissió de Selecció i per a l’aprovació de la llista de persones admeses i excloses de 
la convocatòria concurs-oposició de la plaça laboral fix Tècnic/a Superior Jurídic, Grup A, 
Subgrup A1 i, Investigador/a Doctor/a, Grup A, Subgrup A1, de la Fundació Observatori de 
l’Ebre, s’ha determinat la composició de la comissió de selecció de la Convocatòria per a la 
plaça laboral fix Investigador/a Doctor/a i es constitueix amb els membres següents: 

• Sr. David Altadill Felip, com comandament directe o superior del lloc de 
treball d'aquesta vacant i en qualitat de president.  

• Sr. Santiago Marsal Vinadé, com a membre en representació de la direcció i 
en qualitat de vocal. 

• Sr. Òscar Cid Solé, com a membre en representació de la plantilla i en qualitat 
de secretari.  

 
2. Anàlisis de la documentació presentada que va ser requerida a les persones 

aspirants que foren provisionalment excloses de la Convocatòria.  
Els membres de la Comissió de selecció de la Convocatòria, revisen la documentació 
aportada que respon al requeriment efectuat, d’acord amb els requisits imprescindibles de 
participació descrits en el punt 4 de l’Annex 2 de la RESOLUCIÓ 1/2022 objecte de la 
Convocatòria. Es determina que totes les sol·licituds compleixen amb els requisits de 
participació. 
 
3. Aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses a les 

proves selectives de la Convocatòria. 
D’acord amb els requisits imprescindibles de participació descrits en el punt 4 de l’Annex 2 
de la RESOLUCIÓ 1/2022 objecte de la Convocatòria, la Comissió de Selecció ACORDA 
per unanimitat: 

Aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses a les proves 
selectives per a la Convocatòria de personal laboral fix Investigador/a Doctor/a, 
Grup A, Subgrup A1, de la Fundació Observatori de l’Ebre:  
 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES 

DNI Primer cognom Segon cognom Nom 

***2106** Segarra Blasco Antoni 

***3732** Navas Portella Víctor 

 
Exposar al públic la relació certificada completa d’aspirants admesos i exclosos a 
la web de la Fundació Observatori de l’Ebre i notificar personalment a cadascuna 
de les persones aspirants a la convocatòria. 
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4. Determinar lloc i data de les proves de selecció de la Convocatòria. 
El Dr. Altadill sotmet a la comissió de selecció la determinació del lloc i data de les proves de 
selecció de la Convocatòria i per unanimitat s’ACORDA: 

La celebració de les proves de selecció tindran lloc el dia 23 de març de 2023, a les 
10:00 hores del matí al pavelló d’investigadors de l’Observatori de l’Ebre.  
 

Per aquest motiu, es convoca a la Comissió de Selecció en el mateix lloc i data anteriors a 
les 9:30 hores. 
 
I sense cap altre assumpte a tractar acaba la reunió a les 13:40 hores. 
Roquetes, 16 de març de 2023 
 

 
 
 

Secretari 
Òscar Cid Solé 

 
 
 

Vocal 
Santiago Marsal Vinadé 

 
 
 

President 
David Altadill Felip 

 
 


