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1.- JORDI VALLS AUMATELL (TCAT) (Secretari), 21/11/2022 13:05

EDICTE

RESULTAT DEFINITIU DEL PROCÉS SELECTIU D’UN TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA: COMERÇ I FIRES, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS
(CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LLARGA
DURADA D’ACORD AMB LA LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE DE MESURES
URGENTS PER LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA).

Expedient número: X2022000080

Es fa públic per al general coneixement el resultat definitiu del procés de selecció d’un/a
tècnic/a de promoció econòmica: comerç i fires mitjançant concurs de mèrits (convocatòria
excepcional d’estabilització d’ocupació de llarga durada d’acord amb la Llei 20/2021 de 28
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública),
de conformitat amb l’acta del tribunal de data 8 de novembre de 2022.

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.gesbisaura.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Per resolució de la Presidència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura de data 28
de setembre de 2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés de
selecció d’un/a tècnic/a de promoció econòmica: comerç i fires mitjançant concurs de
mèrits (convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació de llarga durada d’acord amb
la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat
en l’ocupació pública).
Les bases i la convocatòria han estat publicades al tauler d’edictes del Consorci, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 5 d’octubre de 2022 i al Diari Oficinal de la
Generalitat de Catalunya de data 13 d’octubre de 2022.
El termini de presentació de sol·licituds per a la participació en aquest procés selectiu va
finalitzar el dia 27 d’octubre de 2022.
Per decret de presidència 2022DECR000132 de data 3 de novembre de 2022 es va
aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses en aquest procés selectiu, on
constava la exempció de totes les persones admeses a la realització de la prova de
coneixements de la llengua catalana.
En data 8 de novembre de 2022 el Tribunal qualificador es va reunir per fer la valoració de
mèrits de les persones candidates i la proposta de persona a contractar.

En data 10 de novembre de 2022 es va fer públic al tauler d’edictes i a la pàgina del Consorci el resultat provisional del procés de selecció d’un
tècnic/a d’empresa i emprenedoria mitjançant concurs de mèrits (convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació de llarga durada d’acord
amb la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública). Les persones aspirants,
en el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la referida publicació, podien presentar davant del tribunal les reclamacions que
consideressin oportunes contra la valoració provisional dels mèrits presentats.

D’acord amb el certificat de data 18 de novembre de 2022 no s’ha rebut cap al·legació ni reclamació contra la valoració provisional dels mèrits
presentats.
Resultat definitiu de la valoració de mèrits i del procés selectiu:

VALORACIÓ DE MÈRITS PROCÉS SELECTIU TÈCNIC/A PROMOCIÓ ECONÒMICA: COMERÇ I FIRES

Consorci VGOB
mateixa categoria i
tasques

3,84

altres AAPP
mateixa
categoria i
tasques

0,00

0,00

àmbit privat

0,00

0,00

0,00

consorci VGOB
altres
categories

0,00

4,64

0,00

3,84

1) TOTAL
EXPERIÈNCIA

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) FORMACIÓ
REGLADA
(màxim 3)

0,40

1,00

3,70

0,80

0,90

específica

0,50

2,20

5,05

0,85

1,75

general

0,90

3,20

8,75

1,65

2,65

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

ACTIC

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

IDIOMES

0,00

1,00

0,00

0,00

0,50

4) TOTAL
ALTRES
MÈRITS

2,90

4,20

13,39

1,65

6,99

TOTAL
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4) ALTRES
MÈRITS

***7641**

0,00

4,64

0,00

0,00

3) FORMACIÓ CONTÍNUA
(màxim 14)

E2022000453
***5558**

0,00

0,00

0,00

1) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 30)

E2022000469
***4948**

0,00

0,00

3) TOTAL
FORMACIÓ
CONTÍNUA

E2022000499

***3562**

0,00

DNI
codificat

E2022000503

***5847**

registre

E2022000504
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De conformitat amb l’acta del procés de selecció de data 8 de novembre de 2022, el
Tribunal qualificador proposa a la Presidència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, atenent a les bases reguladores de la convocatòria, la contractació de la
candidata amb major puntuació: Sra. Inmaculada Martínez Maireles, com a Tècnica de
promoció econòmica: comerç i fires, en règim de personal laboral fix del Consorci de la Vall
del Ges Orís i Bisaura.
Contra els actes del tribunal es pot interposar recurs d’alçada davant la Presidència en el
termini d’un mes des de la publicació d’aquest edicte.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement i als efectes escaients.

