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DEPARTAMENT DE TERRITORI 

 
FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L’EBRE 
 
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  
 
La Fundació Observatori de l’Ebre disposa de dues places vacants consignades en la 
plantilla pressupostària de l’exercici 2022, consistents en les dues places de personal 
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, que actualment estan cobertes de 
forma interina i complien els requisits per ser convocades per a la selecció de personal 
fix abans de 31 de desembre de 2022 d’acord amb els pressupostos generals de l’Estat 
per al 2022, d’acord amb els processos selectius ordinaris vinculats a la taxa de reposició 
i, la taxa específica que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.  
 
La Direcció General de Pressupostos i la Direcció General de Funció pública va informar 
favorablement les retribucions per als dos llocs de treball sent aquest informe de caràcter 
preceptiu de cara a poder realitzar la convocatòria per a la seva cobertura.  
 
El Patronat de la Fundació Observatori de l’Ebre mitjançant acord de data 13 de 
desembre 2022 va aprovar les bases per a les convocatòries concurs-oposició dels 
processos de selecció per a la provisió amb caràcter de personal laboral fix dels llocs de 
treball Tècnic/a Superior Jurídic, Grup A, Subgrup A1 i, Investigador/a Doctor/a, Grup A, 
Subgrup A1. També, en la mateixa sessió, va aprovar delegar en la figura del Director 
de l’entitat la competència per a resoldre les convocatòries anteriors així, com per a 
realitzar tots els tràmits necessaris al respecte.  
 
En data 22 desembre de 2022 es feren públiques les convocatòries concurs-oposició de 
les places laborals fixes Tècnic/a Superior Jurídic, Grup A, Subgrup A1 i, Investigador/a 
Doctor/a, Grup A, Subgrup A1 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Núm. 8818 
- 22.12.2022 amb CVE-DOGC-A-22350157-2022) i, a l’adreça electrònica de l’entitat 
(https://www.obsebre.es/ca/borsa-de-treball/1118-convocatoria-per-concurs-oposicio-
de-dues-places-laborals-indefinides). 
 

https://www.obsebre.es/ca/borsa-de-treball/1118-convocatoria-per-concurs-oposicio-de-dues-places-laborals-indefinides
https://www.obsebre.es/ca/borsa-de-treball/1118-convocatoria-per-concurs-oposicio-de-dues-places-laborals-indefinides
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D’acord amb la clàusula setena de les bases de la convocatòria per a proveir una plaça 
de Tècnic/a Superior Jurídic, grup A, subgrup A1, la Comissió de Selecció estarà 
composada pels representants següents: 
 

- 1 membre en representació de la direcció o en qui delegui  
- 1 comandament directe o superior del lloc de treball d'aquesta vacant  
- 1 membre del comitè d'empresa en representació de la plantilla  

 
D’acord amb la clàusula setena de les bases de la convocatòria per a proveir una plaça 
de Doctor/a Investigador, grup A, subgrup A1, la Comissió de Selecció estarà 
composada pels 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  

 
La Comissió de Selecció té com a seu d'actuacions la seu de la Fundació Observatori 
de l’Ebre (Carrer de l’Observatori, 3A, 43520 Roquetes) i, el seu funcionament  s'ha 
d'adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats. Els membres de la Comissió de 
Selecció estan subjectes al règim d'abstenció i recusació establert en els articles 23 i 24 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i hauran d'observar 
l'oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les 
qüestions tractades en les sessions que se celebrin.  
 
La Comissió de Selecció podrà també acordar, si ho creu convenient, la incorporació 
d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin, amb la seva 
especialització tècnica, en la realització i el desenvolupament dels processos de 
selecció. 
 
De l’examen de la documentació presentada per al procés de selecció de la plaça 
Tècnic/a Superior Jurídic, grup A, subgrup A1, s’extreu la següent relació candidats 
admesos i exclosos:   
 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES 

DNI Primer cognom Segon cognom Nom 

***5633** Llarch Franch Maria Yasmin 
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LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES 

DNI Primer cognom Segon cognom Nom Motiu 

***3860**    

Manca acreditació: 

-Tenir experiència mínima d’un any, 
desenvolupada durant els tres últims 
anys (inclòs l’any en curs), en l’àmbit 
de la contractació pública, realitzant 
funcions de les característiques del 

lloc de treball a cobrir en 
l’administració pública o entitats del 

sector públic.  

- Disposar del nivell C1 de llengua 
catalana, amb l’acreditació de la 

Direcció General de Política 
Lingüística, o l'equivalent. S'haurà 

d'aportar acreditació oficial.  

- Disposar del nivell de l’ACTIC nivell 
mitjà o equivalent.  

- Disposar del Carnet de conduir 
vigent classe B.  

 
 
De l’examen de la documentació presentada per al procés de selecció de la plaça 
Doctor/a Investigador, grup A, subgrup A1, s’extreu la següent relació candidats 
admesos i exclosos: 
 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES 

DNI Primer cognom Segon cognom Nom Motiu 

***2106**    
Manca acreditació: 

 
-Carnet de conduir vigent classe B. 

***3732**    
Manca acreditació: 

 
-Carnet de conduir vigent classe B. 

 
Pel que fa a l’aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses es tracta 
d’una resolució amb caràcter provisional i les persones candidates disposaran de 5 dies 
hàbils, des de l’endemà de la publicació de la resolució, per esmenar els defectes que 
hagin motivat l’exclusió provisional. Les persones aspirants que figurin com a excloses 
i no esmenin dins d’aquest termini el que hagi motivat la seva exclusió es considera que 
desisteixen del procés de selecció. En cas que les persones aspirants que figuren com 
a excloses presentin la documentació requerida la Comissió de Selecció podrà modificar 
la relació de persones admeses i aprovar la llista definitiva que correspongui. Tanmateix, 
si no hi ha cap al·legació en el termini atorgat, la Comissió de Selecció podrà acordar el 
seu caràcter definitiu.  
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Per tot l’anteriorment exposat, resolc:  
  
 
1. Determinar els membres de la Comissió de Selecció dels processos de selecció per 
a proveir una plaça laboral fixa de Tècnic/a Superior Jurídic, grup A, subgrup A1 i, una 
plaça laboral fixa de Doctor/a Investigador, grup A, subgrup A1, de la Fundació 
Observatori de l’Ebre, de conformitat amb llurs bases en els termes següents:  
 
Comissió de Selecció de la plaça Tècnic/a Superior Jurídic: 
 
Sr. Juan José Curto Subirats, com a membre en qui delega la direcció i en qualitat de 

president.  

Sra. Beatriu Domènech, com a comandament directe o superior del lloc de treball 

d'aquesta vacant i en qualitat de vocal. 

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

secretari. 

 
Comissió de Selecció de la plaça Doctor/a Investigador: 
 
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.  

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

 
2. Aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses de la 
convocatòria dels processos de selecció per a proveir una plaça laboral fixa de Tècnic/a 
Superior Jurídic, grup A, subgrup A1 i, una plaça laboral fixa de Doctor/a Investigador, 
grup A, subgrup A1, de la Fundació Observatori de l’Ebre. 
 
3. Donar publicitat d’aquesta resolució en l’adreça electrònica de l’entitat i notificar 
personalment als candidats.  
 
4. Pel que fa a la determinació dels membres del tribunal les persones interessades 
poden interposar recurs potestatiu de reposició contra les resolucions de l'òrgan 
convocant que aprova la convocatòria, la llista de persones aspirants admeses i 
excloses, la proposta de contractació o altres resolucions definitives, en el termini d'un 
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mes a comptar de l'endemà de la publicació, o directament recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació. 
 
 
 
 
 
 
Roquetes, 9 de març de 2023 
 
David Altadill Felip 
Director 
Observatori de l’Ebre 
 
Per delegació (Acord de Patronat de  
data 13 de desembre de 2022) 
 
 


