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ANUNCI 

Aprovació de la relació definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció 

per a la contractació d’un/a director/a científic/a del Geoparc Mundial de la 

UNESCO Conca de Tremp – Montsec; la composició de la comissió de selecció; 

i establiment de la data, l’hora i el lloc de les 2 primeres proves. 
 
Atès que en data 18 de setembre de 2019 es va convocar el procés de selecció per a 
proveir el lloc de treball d’un/a director/a científic/a del Geoparc, 
 
Expirant el termini de presentació d’instàncies, en data 7 d’octubre de 2019, per a la 
provisió del lloc de treball esmentat, s’ha procedit a revisar la documentació 
presentada per les persones candidates. 
 
Atès que el dia 4 de novembre va ser el darrer dia per a presentar al·legacions. 
 

RESOLC: 
 

Primer: Aprovar la següent relació definitiva de persones admeses i excloses en la 
present convocatòria. 
 
 

Nom i Cognoms Situació Prova de Català 

Xavier Mir Pellicer Admès Exempt 

Emma Soldevila Moldes Admesa Exempta 

Miquel Poyatos Moré Admès Exempt 

 
 

  

Nom i Cognoms Situació Motiu d'exclusió 

Jordi Montilla Prieto Exclòs Manca acreditació exigida com a 
requisit 2.2.1.b.  

Alejandro Gil Delgado Exclòs Manca acreditació exigida com a 
requisit 2.2.1.b.  

Judit Marigó Cortés Exclosa Manca acreditació exigida com a 
requisit 2.2.1.a.  

Lucía Moreno Montes Exclosa Manca acreditació exigida com a 
requisits 2.1.g, 2.2.1.a,  2.2.1.b, 3.i. 
No exempta prova català, nivell no 
acreditat 

Núria Carrera García de Cortazar Exclosa Manca acreditació exigida com a 
requisit 2.2.1.b.  

Albert Pérez Montoliu   Exclòs Presentació sol·licitud fora termini 

 
 
 

Segon: Determinar que la Comissió de selecció estarà composada per les següents 
persones: 
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President: Sr. Guillem Puras Castells, coordinador DEL del Geoparc, tècnic de 
l’Associació Geoparc Conca de Tremp – Montsec. Suplent: qui designi la 
mateixa entitat. 

Vocals:  
Titular: Sr. Ferran Climent Costa, director científic del Geoparc Mundial 

UNESCO de la Catalunya Central. Suplent: qui designi. 
Titular: Dr. Joan Poch Serra, Assessor del Geoparc i docent de la Facultat de 

Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Suplent: qui 
designi. 

Titular: Personal tècnic, geòleg, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Titular: Sra. Núria Verdeny Esteve, tècnica de l’Associació Geoparc Conca de 

Tremp – Montsec. Suplent: qui designi la mateixa entitat. 
 
Secretari Titular: En l’acte de constitució de la comissió de selecció és nomenarà el 

Secretari d’entre els vocals assistents. El secretari tindrà veu, però no vot. 
 

Tercer: La comissió de selecció es constituirà el dia 27 de novembre de 2019, a les 
10:15 h al Centre Centre Cívic Tarraquet, al Carrer Josep Rossell 8-10 25620 de 
Tremp (https://goo.gl/maps/isw79oSxSrakSPLu8), de forma prèvia a l’inici de les 
proves, que s’iniciaran a continuació d’acord amb els horaris previstos. 
 

 Dia 27 de novembre a les 10.30h: Prova tipus test sobre el temari Geoparc  

 Dia 27 de novembre a les 12.15h: Prova escrita de desenvolupament de qüestions 
relacionades amb el temari Geoparc. 

 Dia 4 de desembre a especificar hora i lloc: Prova pràctica sobre el temari 
Geoparc.  

 Dia 4 de desembre a especificar hora i lloc: Entrevista presencial 

Aquesta és una previsió del calendari de proves, no obstant queda a criteri de la 
Comissió de Selecció la seva adaptació segons es procedeixi en les diferents proves 
del concurs. En tot cas, la Comissió de Selecció anunciarà a la pàgina web de 
l’Associació www.projectegeoparctrempmontsec.com, juntament amb els resultats de 
la darrera prova, quan i on es durà a terme la següent prova. 

 

Quart: Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Associació 
www.projectegeoparctrempmontsec.com. 
 
Tremp, 8 de novembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Presidenta 
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