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ANUNCI

Es fa publica l’acta final del procés de selecció d’una placa de conserge 
d’instal·lacions municipals.

“ACTA VALORACIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE CONSERGE 
D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS EN TORN LLIURE MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ EN EXERCICI DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019, I LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

En data 17 de març de 2022, a les 8:30h, al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica, de 
Santa Eulàlia de Ronçana, es procedeix a la realització de la fase d’avaluació de 
competències professionals, el tribunal es assistit per Sílvia Tomàs Blanco, psicòloga 
col·legiada núm. 5650, del Col·legi de Psicologia de Catalunya. 

Els resultats obtinguts son els següents:
 

DNI Aspirant Valoració
477.....X Pozo Espinas, Eva 1
4.....50N Ramírez Nicart, Sonia 1,75
3.....66M Hidalgo Ayala, Marcos 3,25
773.....R Colominas Pladevall, Jaume 1
3476..... Alvarez Navarro, Noemí No es presenta

Essent el qualificació final del procés selectiu per ordre de puntuació, un cop 
sumades les puntuacions de les fases de concurs i oposició:

DNI Aspirant
C. llengua 
catalana Oposició Mèrits

Valoració 
competències

Puntuació 
final

3.....66M Hidalgo Ayala, Marcos Exempt 17,55 0,9 3,25 21,7
4.....50N Ramírez Nicart, Sonia Exempta 15,95 2,95 1,75 20,65
477.....X Pozo Espinas, Eva Exempt 16 3,12 1 20,12
773.....R Colominas Pladevall, Jaume Exempt 16,2 0,1 1 17,3

El tribunal proposa a l’aspirant que ha obtingut la major puntuació, Sr. Marcos 
Hidalgo Ayala, per ser contractat per ocupar la plaça de conserge d’instal·lacions 
municipals.

La resta d’aspirants passen a formar part de la borsa de treball, per ordre de 
puntuació final, d’acord amb l’establert a les bases reguladores del procés.

A les 14:00h del dia 17 de març de 2022 es dona per finalitzada la sessió i es 
disposa la publicació dels resultats al Tauler d’anuncis i a la pàgina web 
www.ser.cat, als efectes de notificació, en dono fe com a Secretària del Tribunal 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació e52c5b662f224947b9b9d06a93d14a5a001

Url de validació https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
A

R
IN

A
 E

S
C

R
IB

A
N

O
 M

A
S

P
O

N
S

23
/0

3/
20

22

https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
 Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25  Fax. 93.844.93.80

www.ser.cat – ser@ser.cat

qualificador estenent aquesta acta, i signa conjuntament amb mi la presidenta del 
Tribunal donant la conformitat amb el seu contingut.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d’aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona o, a elecció de l’interessat/ada, dels que tinguin competència territorial 
en la localitat de residència del demandant, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent de la publicació d’aquesta resolució, d’acord amb el que preveu 
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i l’article 23 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

Tot això, sense perjudici de poder interposar l’interessat/ada qualsevol altre 
reclamació que estimi procedent.”

Marina Escribano Maspons
Presidenta

Signat digitalment
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