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ANUNCI 

Exp: 14/2022 
 
De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció 
per a la contractació d’una persona investigadora del patrimoni cultural per al 
Geoparc Orígens en el marc del projecte d’I+D+i en línies estratègiques 
PLEC2021-007903 VIGEOCULT, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i 
per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR; 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 1 de juliol de 2022 es va convocar el procés de selecció per a proveir 
el lloc de treball de referència, i el 7 de juliol de 2022 es va publicar l’anunci de 
modificació de les bases, 
 
Expirant el termini de presentació d’instàncies, en data 5 de d’agost de 2022, per a la 
provisió del lloc de treball esmentat, s’ha procedit a revisar la documentació 
presentada per les persones candidates. 
 
RESOLC: 
 
Primer: Aprovar la següent relació provisional de persones aspirants admeses i 
excloses en la present convocatòria. 
 
Relació de persones aspirants admeses: 

Data 
registre Nom i Cognoms Situació 

18/7/2022 Tània Fontova Vidal Admesa 

24/7/2022 Xavier Costa Badia Admès 

24/7/2022 Elena Molina Muñoz Admesa 

2/8/2022 Isabel Martínez Cortés Admesa 

3/8/2022 Joel Vidal Soler Admès 

 
Relació de persones aspirants excloses: 

Data 
registre Nom i Cognoms Situació Motiu d'exclusió 

1/7/2022 Marc Salvatella Cruxent Exclòs Manca acreditació exigida com a 
requisit "2.2.1.a", "2.2.1.b" i 
"2.1.g".  

5/7/2022 Anna Prat Claramunt Exclosa Manca acreditació exigida com a 
requisit "2.2.1.a" i "2.1.g".  

9/7/2022 Borja Dangla Gea Exclòs Manca acreditació exigida com a 
requisit "2.2.2.a" i "3.i".  

25/7/2022 Roger Bergé Pagan Exclòs Manca acreditació exigida com a 
requisit "2.2.1.b".  

25/7/2022 Gemma Rodríguez Rosell Exclosa Manca acreditació exigida com a 
requisit "2.1.g".  

28/7/2022 Marc Gasa Birbe Exclòs Manca acreditació exigida com a 
requisit "2.2.1.a" i "2.2.2.a". 
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5/8/2022 Georgina Garcia Farré Exclosa Manca acreditació exigida com a 
requisit "2.2.1.a".  

5/8/2022 Noemi Nus Giménez Exclosa Manca acreditació exigida com a 
requisit "2.2.1.b".  

5/8/2022 Laia Singla Beltran Exclosa Manca acreditació exigida com a 
requisit "2.2.1.a", "2.2.1.b", 
"2.2.2.a", "2.1.g" i "3.i".  

 
 
Segon: Concedir a les persones interessades, tal i com especifiquen les bases de la 
convocatòria, un termini de 10 (deu) dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de 
la resolució indicada per formular davant de la Presidenta de l’Associació Geoparc les 
reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que hagin causat 
la seva exclusió o que s’hagin produït per omissió o error.  
 
Les reclamacions seran presentades seguint el mateix procediment descrit per la 

presentació de sol·licituds, és a dir, s’han d’adreçar a la Presidenta de l’Associació 
Geoparc, presentant-la mitjançant la seu electrònica del Geoparc Orígens 
https://www.seu-e.cat/ca/web/geoparctrempmontsec/govern-obert-i-
transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica o bé presentant-la al registre 
del Geoparc, situat al Carrer de Soldevila 3 a Tremp, de dilluns a divendres de 8:30 a 
13 hores. No s’admetran les sol·licituds presentades mitjançant correu electrònic. 
 
En cas de no haver-hi reclamacions i/o al·legacions la relació provisional s’elevarà a 
definitiva, sense necessitat de nova publicació. 
 
 
Tercer: Determinar que la Comissió de Selecció estarà composada per les següents 
persones: 
 
Presidenta: Sra. Eva Perisé Farrero, Directora Museu Hidroelèctric de Capdella, 

Ajuntament de La Torre de Capdella. 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: Sr. Guillem Puras Castells, coordinador del Geoparc Mundial UNESCO 
Orígens. 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. 
 
 
Quart: La comissió de selecció es constituirà el dijous 25 d’agost de 2022, a les 9:00 h 
al Centre 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. 
 

• Dijous 25 d’agost de 2022 a les 9.15h al Centre Centre Cívic Tarraquet: 
Prova 6.1, tipus test sobre el temari Geoparc  

https://www.seu-e.cat/ca/web/geoparctrempmontsec/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica
https://www.seu-e.cat/ca/web/geoparctrempmontsec/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica
https://goo.gl/maps/isw79oSxSrakSPLu8
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• Dijous 25 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. 

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.projectegeoparctrempmontsec.com, juntament amb els resultats de les proves, si 
es produeix l’entrevista presencial, que és opcional, anunciant el lloc, dia i hora en que 
es convocaran a les persones aspirants. 

 
Cinquè: Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Associació 
www.geoparcorigens.cat. (https://www.geoparcorigens.cat/ofertes-docupacio/)  
 
 
Tremp, 8 d’agost de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Presidenta 
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