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ANUNCI 

Exp: 14/2022 
 
Dels resultats del procés de selecció per a la contractació d’una persona 
investigadora del patrimoni cultural per al Geoparc mundial de la UNESCO 
Orígens. 
 
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, 
 
Que el dia 24 d’agost de 2022 es va publicar la relació definitiva d’aspirants admesos i 
exclosos, 
 
En data 25 d’agost de 2022 a les 9h al Centre Cívic Tarraquet, al Carrer Josep Rossell 
8-10 de Tremp, es va constituir la Comissió de Selecció tal i com està previst a l’anunci 
d’admesos i exclosos definitiva, i a les 9:20h es va dur a terme la prova tipus test sobre 
el temari Geoparc amb els següents resultats:  
 

Aspirant Correctes Incorrectes Blanc Puntuació 

4372XXX8Q 19 3 8 6,00 

780XXX14P 17 11 2 4,44 

3937XXX5W 27 3 0 8,67 

7513XXX1T 14 5 11 4,11 

 
No va comparèixer a fer aquesta prova l’aspirant admesa no inclosa en aquesta 
relació. 
 
Les persones aspirants, en superar una qualificació superior a 5, tal i com estableix la 
base 6.1, van passar a la 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. 
 
A les 11.03h del mateix dia i en la mateixa ubicació que la prova anterior, es va 
procedir a la realització de la prova escrita per part de les persones aspirants que 
havien superat la nota mínima en la prova tipus test. La prova constava de 4 exercicis. 
La puntuació final és el producte de sumar la puntuació de tots els exercicis. El quadre 
següent recull les notes atorgades en cada apartat i la nota final de la prova: 
 

Aspirant Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4a Prova 4b Puntuació 

4372XXX8Q 2,40 0,60 1,00 0,15 0,00  4,15 

3937XXX5W 3,90 1,20 3,00 0,50 0,40 9,00 

 
L’aspirant que va obtenir una qualificació inferior a 5, tal i com estableix la base 6.2, no 
va passar a la següent fase del procés.  
 
Al mateix dia i lloc es va procedir a la valoració de mèrits, el resultat de la qual es recull 
en la següent taula: 
 

Aspirant 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.6.5 Puntuació 

3937XXX5W 1,12 2,86 0 1 0,5 5,48 
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La Comissió de Selecció va acordar no realitzar l’entrevista presencial tal i com preveu 
la base 6.5.  
 
A continuació es presenta la taula resum amb la valoració de punts de les proves, 
mèrits i els resultats finals: 
 

Aspirant Test Prova Escrita Mèrits Puntuació 

3937XXX5W 8,67 9,00 5,48 23,15 

 
 
Vist el resultat final, els membres la Comissió de Selecció acorden elevar a la Junta 
Directiva o a l’Assemblea General de l’Associació Geoparc la proposta de contractació 
en favor de l’aspirant 3937XXX5W com investigadora del patrimoni cultural amb les 
funcions establertes a les bases d’aquesta convocatòria,  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Torre de Capdella, 26 d’agost de 2022 
La Presidenta de la Comissió de Selecció 
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