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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA EN RÈGIM LABORAL FIX 
PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL D’OPERARI/ÀRIA DE NETEJA, 
MITJANÇANT PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

Exp. núm.: 2022/2792 

Data:  6 d’octubre de 2022 
Hora inici:  8:30 hores                                            
Hora fi:   9:30 hores     
 
Hi assisteixen:   
 

- President:  
o Titular: La Sra. Núria Moral Ferrés, secretària del Consell Comarcal de 

la Selva.  

- Vocals: 
o Titular: La Sra. La Sra. Mª Àngels Cros Bartrina, cap del departament 

d’Organització Interna del Consell Comarcal de la Selva. 

o Titular: La Sra. Verònica Serra Pascual, Règim Interior de l’OAC a 
l’Ajuntament de Vic designada per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 

 
Actua com a secretària la Sra. La Sra. Mª Àngels Cros Bartrina 
 
Desenvolupament de la sessió   

1. L'objecte de la sessió és la selecció d’un/a operari/ària de neteja en règim laboral fix 
d’acord a la convocatòria i bases publicades en el BOP núm. 144 de 29 de juliol de 
2022. A tal efecte, a les 8:30h es constitueix el tribunal de selecció. 
 
2. Vista la relació dels/de les aspirants obligats/des a realitzar la prova de català, 
aprovada per resolució de presidència núm.2022P961, en data 27 de setembre, a les 9 
hores, es va dur a terme la prova de coneixements de català que va ser realitzada i 
corregida per un membre del consorci de normalització lingüística amb els següents 
resultats (a l’expedient hi figura l’acta): 

 

Registre  Aspirants  Identificador  Resultat 

2022042771  
2022043797  

Gomez Poveda, Maria Mercedes ***3798** Apta 

 
3. Vista la resolució de Presidència núm. 2022P1012 en data 20 de setembre de 2022 
de relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les 9:00 hores es constitueix el 
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tribunal per dur a terme la fase del concurs de mèrits dels següents aspirants 
admesos. 
 
 
Registre Aspirants Identificador 
2022042771 - 2022043797  Gomez Poveda, Maria Mercedes ***3798** 
2022041957 Nuñez Marquez, Ana ***7554** 
 
La valoració dels mèrits dels aspirants que han superat la puntuació mínima és la 
següent: 

Registre Aspirants Experiència Formació TOTAL 
2022042771 i 2022043797 GOMEZ POVEDA, MARIA MERCEDES 13,68 2,95 

 
16,63 

 
2022041957 NUÑEZ MARQUEZ, ANA 13,02 0,75 13,77 

 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

Les persones aspirants no eliminades en el procés han obtingut la següent puntuació 
definitiva per ordre puntuació és la següent : 

Registre Aspirants Identificació Concurs TOTAL 
2022042771 i 2022043797 GOMEZ POVEDA, MARIA MERCEDES 

45537989J 
16,63 

 
16,63 

 
2022041957 NUÑEZ MARQUEZ, ANA 43675548C 13,77 13,77 

 

Per tot això l’Òrgan de selecció pren els següents ACORDS :  

1.- PROPOSAR la contractació dels següents aspirants per a la provisió de la plaça de 
treball d’operari/ària de neteja amb règim laboral fix, pel fet d’haver obtingut la major 
puntuació en el conjunt de les fases realitzades procés de selecció convocat. 

Registre Aspirants Identificació Concurs TOTAL 

2022042771 i 2022043797 GOMEZ POVEDA, MARIA MERCEDES 45537989J 
 

16,63 
 

 
16,63 

 
 

2. PROPOSAR la creació de la següent relació d’aspirants en reserva per l’ordre de la 
qualificació total obtinguda als efectes del que disposa la base quinzena de la 
convocatòria: 
 
Núm. ordre Aspirants Identificació Puntuació 

1er NUÑEZ MARQUEZ, ANA 43675548C 13,77 
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3. NOTIFICAR la present Acta junt amb l’expedient tramitat al President del Consell 
Comarcal de la Selva als efectes de resoldre, si s’escau, el nomenament dels 
aspirants proposats en compliment de la base tretzena de la convocatòria i dels 
aspirants que formaran part de la borsa de treball. 
 
4. PUBLICAR-HO a la web del Consell Comarcal per a general coneixement. 

Un cop finalitzat l'acte, el Tribunal de selecció dona per acabada la sessió i signa 
aquesta acta de conformitat.  

 
 
  

La presidenta                Els vocals            
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