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ANUNCI 

Exp: 13/2022 

 

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

per a la contractació d’un/a administratiu o administrativa per al Geoparc 

mundial de la UNESCO Orígens; la composició de la Comissió de Selecció; i 

l’establiment de la data, l’hora i el lloc de les proves. 
 
Atès que en data 27 de maig de 2022 es va convocar el procés de selecció per a 
proveir el lloc de treball de referència, 
 
Expirant el termini de presentació d’instàncies, en data 27 de juny de 2022, per a la 
provisió del lloc de treball esmentat, moment en que es va procedir a revisar la 
documentació presentada per les persones candidates. 
 
Havent estat publicada la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos el 4 de 
juliol de 2022 i havent passat els 10 dies hàbits de termini de presentació d’esmenes i 
reclamacions en data 18 de juliol de 2022 
 

RESOLC: 
 

Primer: Aprovar la següent llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
en la present convocatòria. 
 
Relació de persones aspirants admeses: 

Data 

registre Nom i Cognoms Situació Prova de Català 

10/6/2022 Júlia Admetlla Alsina Admesa Exempta 

15/6/2022 Lourdes Navarra Mestre Admesa Exempta 

22/6/2022 Mireia Jordana Juanmartí Admesa Exempta 

23/6/2022 María Carmen Vigata Español Admesa Exempta 

23/6/2022 
05/7/2022 Eva Boixadera Cibat Admesa Exempta 

 
Relació de persones aspirants excloses: 

Data 

registre Nom i Cognoms Situació Motiu d'exclusió 

13/6/2022 Romina Garin Marchal Exclosa 
Manca acreditació exigida com a requisit 
"2.2.1.a" i "2.2.1.b".  

21/6/2022 Cristina Miró Angelats Exclosa 
Manca acreditació exigida com a requisit 
2.2.1.b.  

24/6/2022 Raquel Gay Bullich Exclosa 
Manca acreditació exigida com a requisit 
"2.2.1.b" i "3.i".  

27/6/2022 
Maria Lourdes Prats 
Carcereny Exclosa 

Manca acreditació exigida com a requisit 
"2.2.1.a", "2.2.1.b"  i "3.i".  
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Segon: Determinar que la Comissió de selecció estarà composada per les següents 
persones: 

Presidenta: Sra. Paula Nayach Sancho, tècnica d’alcaldia – protocol i comunicació de 
l’Ajuntament de Tremp. Suplent: qui designi la mateixa entitat. 

Vocals:  
Titular: Dr. Javier Mir Pellicer, director científic del Geoparc Mundial UNESCO 

Orígens. Suplent: qui designi la mateixa entitat. 
Titular: Sra. Núria Verdeny Esteve, tècnica del Geoparc Mundial UNESCO 

Orígens. Suplent: qui designi la mateixa entitat. 
Secretari Titular: Sr. Guillem Puras Castells, coordinador del Geoparc Mundial 

UNESCO Orígens. Suplent: qui designi la mateixa entitat. 
 

Tercer: La comissió de selecció es constituirà el dia 28 de juliol de 2022, a les 9:00 h 
al Centre Cívic Tarraquet, al Carrer Josep Rossell 8-10 de Tremp 
(https://goo.gl/maps/isw79oSxSrakSPLu8), de forma prèvia a l’inici de les proves. Les 
proves s’iniciaran a continuació d’acord amb els horaris i llocs previstos. 
 

 Dia 28 de juliol de 2022 a les 9.15h al Centre Centre Cívic Tarraquet: Prova 
6.1, tipus test sobre el temari Geoparc  

 Dia 28 de juliol de 2022 a les 11.00h lloc a determinar i que es comunicarà 
abans d’iniciar la prova anterior tipus test: Prova escrita 6.2, de realització de 
tasques relacionades amb les capacitats que es demanen pel lloc de treball i el 
temari exposat a l’Annex II. 

El dia 3 d’agost de 2022 a les 10h a l’Epicentre, centre de visitants del Geoparc al 
Passeig del Vall, 13 de Tremp (https://goo.gl/maps/HNkWEYTdK2o12WES8) es 
realitzarà la prova de coneixements del nivell de suficiència de llengua catalana (nivell 
C1). 

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. La Comissió de Selecció anunciarà a la pàgina web de l’Associació 
www.geoparcorigens.cat, juntament amb els resultats de les proves, si es produeix 
l’entrevista presencial, que és opcional, anunciant el lloc, dia i hora en què es 
convocaran a les persones aspirants. 

 

Quart: Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Associació 
www.geoparcorigens.cat. (https://www.geoparcorigens.cat/ofertes-docupacio/)  
 
 
Tremp, 19 de juliol de 2022 
 
 
 
 
 
 
La Presidenta 
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