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Acta de valoració de mèrits i proposta de contractació 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:  23 de març de 2023 
Hora:  09:30 hores 
Lloc:  Observatori de l’Ebre (Sala de Juntes) 
 
Assistents 
Dr. David Altadill, President.  
Dr. Santiago Marsal Vinadé, Vocal. 
Sr. Òscar Cid, Secretari.  
 
D’acord amb la RESOLUCIÓ 1/2022, de 16 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. 
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. 
I un cop realitzades 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. 
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 (en endavant, la convocatòria), es 
reuneix amb el següent ordre del dia:  
1. Valoració de les proves de les persones candidates admeses per al procediment de 

selecció de la convocatòria.  
2. Proposta de contractació de personal laboral fix Investigador/a Doctor/a, Grup A, 

Subgrup A1, de la Fundació Observatori de l’Ebre. 
 
1. Valoració de les proves de les persones candidates admeses per al procediment 

de selecció de la convocatòria.  
Els membres de la Comissió de selecció de la Convocatòria, avaluen els resultats de les 
proves desenvolupades en el procés de selecció d’acord a l’establert en el punt 8 de l’annex 
2 de la convocatòria concurs-oposició de dues places laboral indefinides, Grup A, Subgrup 
A1, de la Fundació Observatori de l’Ebre amb el resultat detallat que es presenta a l’annex i 
que es resumeix en la següent graella: 
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LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES 

Candidat  Puntuació DNI Primer cognom Segon cognom Nom 

1 92,35 ***2106** Segarra Blasco Antoni 

2 68,00 ***3732** Navas Portella Víctor 

 
2. Proposta de contractació de personal laboral fix Investigador/a Doctor/a, Grup A, 

Subgrup A1, de la Fundació Observatori de l’Ebre. 
Atès que ha finalitzat el procés de selecció de la convocatòria aquesta Comissió de Selecció 
ACORDA per unanimitat: 

1. Comunicar a la direcció de la Fundació Observatori de l’Ebre la relació de les 
puntuacions obtingudes pels aspirants admesos a la Convocatòria de personal 
laboral fix Investigador/a Doctor/a, Grup A, Subgrup A1, de la Fundació Observatori 
de l’Ebre. 
2. Proposar a la direcció de la Fundació Observatori de l’Ebre la contractació del 
Sr. Antoni Segarra Blasco com a personal laboral fix Investigador/a Doctor/a, Grup 
A, Subgrup A1, de la Fundació Observatori de l’Ebre.   
3. Donar publicitat d’aquesta acta en l’adreça electrònica de l’entitat i notificar 
personalment als candidats. 
 

 
I sense cap altre assumpte a tractar acaba la reunió a les 12:40 hores. 
Roquetes, 23 de març de 2023 
 

 
 
 

Secretari 
Òscar Cid Solé 

 
 
 

Vocal 
Santiago Marsal Vinadé 

 
 
 

President 
David Altadill Felip 

 
 


