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A Barcelona, a la seu de l’Institut de Ciències Fotòniques a les 10:00 hores del dia 17 de febrer de 2023 es 

reuneixen, les persones que es ressenyen: 

 

 MATEU MARTÍNEZ, MARIA DOLORS ***0419** 

 MIRALLES PUIG, LAIA ***7280** 

 SANDOVAL ÁLVAREZ, ÁNGEL ***7710** 

 

Una vegada comprovat el quòrum, les persones presents es constitueixen en l’Òrgan Tècnic de Selecció (en 

endavant “OTS”) de la convocatòria, mitjançant concurs de mèrits, per a la provisió de llocs de treball en règim 

de contracte laboral indefinit fix al servei de l’Institut de Ciències Fotòniques en el marc del procés d’estabilització, 

i es passa a tractar el primer punt de l'ordre del dia “Valoració provisional de mèrits”. 

 

PRIMER.- Per unanimitat, després d’analitzar la documentació presentada pels aspirants, i de  conformitat amb 

el que estableix a la Base 6 de la convocatòria indicada s’aprova el llistat definitiu d’admesos. 

Per unanimitat es valoren els mèrits dels aspirants admesos acordant-se publicar el resultat d’aquesta valoració, 

que tindrà caràcter provisional, juntament amb el llistat d’admesos. La valoració es publicarà diferenciant els 

mèrits d’acord amb el barem i apartats del punt 5.2 de les bases de la convocatòria. Veure ANNEX 1. 

 

SEGON.- Es recorda, als aspirants, que, d’acord amb el que s’indica a les bases, disposaran d'un termini de deu 

dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la valoració indicada per presentar al·legacions. 

 

TERCER.- Per unanimitat s’acorda l'exposició de les esmentades llistes, a partir del dia 20 de febrer de 2023, a 

la pàgina web de l’entitat convocant juntament amb aquesta Acta. Amb aquesta publicació es considera efectuada 

la corresponent notificació als interessats. 

Aquests llistats no constitueixen font d’accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos 

ni registrats per cap sistema de recuperació d’informació, sense consentiment dels mateixos afectats.  

El fet de figurar a les llistes no prejutja que es reconegui als interessats la possessió dels requisits exigits en el 

procediment selectiu.  

 

No havent-hi més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 10:30 hores de la data a dalt citada.- 

 

Signat:          Signat: 

 

 

 

Presidenta del Tribunal                                           Secretària del Tribunal  
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LLISTAT D’ADMESOS I PUNTUACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDAT/A NIF PUNTUACIÓ 

MARSAL TERÉS, MARIA ****7222** 63 punts 
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