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PROPOSTA DE CONCESSIÓ PROVISIONAL D’UN CONTRACTE LABORAL FIX DE SUPORT A LA 
DIRECCIÓ DE L’ICAC (POLIVALENT) (CODI G017.100)  
 
 
Atesa la resolució del director de l’ICAC, de dia 17 de gener de 2022, per la qual s’aproven les bases 
de la convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball fix de suport a la direcció  (polivalent) (Codi 
017.100). 
 
Vist que l’apartat 9.9 de les Bases de l’esmentada convocatòria estipula que la Comissió d’Avaluació 
i Selecció (en endavant CAS) acordarà una proposta de concessió provisional del contracte en la qual 
constarà d’una relació ordenada de les persones sol·licitants en funció de la suma de les puntuacions 
obtingudes, d’acord els criteris fixats en les Bases. En la relació ordenada s’especificarà la pu ntuació 
obtinguda en l’avaluació i en l’entrevista, si escau, i la corresponent suma total. Les sol·licituds que 
no hagin obtingut una puntuació total de 60 o més punts no podran ser seleccionades ni podran formar 
part de la relació de reserva. 
 
Atès l’apartat esmentat anteriorment, la CAS proposarà la concessió d’un contracte laboral fix a la 
persona candidata que hagi obtingut la millor puntuació;  
 
Vist que l’apartat 10.1 de les Bases recull que la CAS publicarà la proposta de concessió provisional 
del contracte, d’acord amb el que estableixen els apartats 9.9 i 9.10.  
 
La CAS reunida en sessió ordinària , el 27 d’abril de 2022, acordà la següent: 
 
 
PROPOSTA DE CONCESSIÓ PROVISIONAL: 
 
Primer. Aprovar la proposta de concessió provisional de la convocatòria per a la provisió d’un lloc de 
treball fix de suport a la direcció  (polivalent) (Codi 017.100) , d’acord amb la puntuació obtinguda, en 
la relació ordenada de les persones sol·licitants següent:  
 

 

 
 
Segon. Proposar la concessió del contracte de la convocatòria a la Sra. Esther Esquinas Torres.  
 
Tercer. Atès que les demés puntuacions no superen els 60 punts, no procedeix l’aprovació d’una 
relació de persones candidates de reserva.  
 

Cognoms i nom 
Titulacions 

acadèmiques

Formació i 

coneixement

Experiència 

professional

Punts 

obtinguts en 

l''avaluació

Entrevista 

(màxim 15 

punts)

Puntuació 

global

Ordre de 

prelació

3. Esther Esquinas Torres 0,00 16,50 70,00 86,50 86,50 1,00

6. Lluís Mulet Cisteré 5,00 5,00 26,28 36,28 36,28 2,00

11. Montserrat Simó Heredia 1,00 18,00 0,00 19,00 19,00 3,00

1. Miquel Aragonès Morros 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 4,00

7. Tona Musté Bosch 0,00 9,50 0,00 9,50 9,50 5,00

12. Montserrat Subirà Carrasco 0,00 6,50 0,00 6,50 6,50 6,00

5. Gorka López Cano 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 7,00

9. Eulàlia Porta Felipe 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 7,00

2. Laia Chàfer Coll 0,00 2,50 0,00 2,50 2,50 9,00

4. Omar González Nonay 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 10,00

13. Jordi Teixidor Abelenda 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 10,00

8. Berta Pàmies Barniol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00

10. Anna Robert Fustero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00

14. Erik Villaroya De Diego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
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Quart. Publicar la proposta de concessió provisional del contracte convocat a la web de l’ICAC. A més, 
es comunicarà la proposta de concessió provisional a les persones interessades a través de l’adreça 
de correu electrònic especificada en la sol·licitud.  
 
Cinquè. Informar a les persones sol·licitants que , d’acord amb el que estableix l’apartat 10.2 de les 
Bases, poden presentar les al·legacions que estimin oportunes a la proposta de concessió provisional 
en un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la seva publicació i comunicació.  
  
Sisè. Elevar, transcorregut el termini de presentació d’al·legacions i d’acord amb el que estableix 
l’apartat 10.3 de les Bases, una proposta de concessió definitiva al director de l’ICAC que contindrà 
l’avaluació de les al·legacions presentades, si escau, i el resultat de l’avaluació de les sol·licituds, a 
més d’altres qüestions que es puguin considerar relacionades amb la contractació de la persona 
sol·licitant beneficiària de la convocatòria.  
 
 
 
 
 
 
 
          Vist-i-plau  
Maria Palacios Rodríguez      Jordi Peiret i Estrada 
Secretària de la Comissió      President de la Comissió 
d’Avaluació i Selecció       d’Avaluació i Selecció 
 
Tarragona, 16 de maig de 2022 
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