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C/ del Foc, 57  
Edifici A 
08038 Barcelona 
Tel. 93 857 40 00 

Acord complementari conjunt del Tribunal Qualificador i de l’Òrgan Tècnic de Selecció 
dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs 
de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari i 
les categories professionals de personal laboral de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre 
de les convocatòries 300 i 400). 
 
 
Per sengles Acords de 30 de novembre de 2022 del Tribunal Qualificador i de l’Òrgan Tècnic 
de Selecció de les convocatòries amb núm. de registre 300 i 400, s’han publicat, entre 
d’altres, les relacions de persones aspirants excloses d’aquests processos amb indicació 
dels corresponents motius d’exclusió (les quals consten en els respectius Annexos 4 dels 
referits Acords); i, així mateix, s’han acordat, entre d’altres, les propostes a l’òrgan 
convocant de nomenament, com a personal funcionari de carrera dels cossos, escales o 
especialitats, i de contractació, com a personal laboral fix, de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, de les persones aspirants que, d’acord amb la valoració definitiva 
de mèrits i el nombre de places convocades, han superat els corresponents processos de 
selecció d'estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (les 
quals consten en els respectius Annexos 6 dels referits Acords). 
 
Atès que, des de la publicació d’aquests Acords en la mateixa data de 30 de novembre de 
2022, s’han detectat diverses omissions en la informació facilitada per l’òrgan convocant en 
relació amb determinats requisits de participació d’algunes persones aspirants i que tenen 
afectació sobre les referides propostes. 
 
D’altra banda, s’ha evidenciat la necessitat de concretar els criteris de desempat aplicats 
entre les persones aspirants, específicament en relació amb els supòsits d’aquells 
processos de selecció en què aquests criteris han determinat la incorporació, o no, en les 
propostes abans esmentades, per tal de garantir una major informació a les persones 
aspirants. 
 
Per tot això, en la sessió de data 7 de desembre de 2022, i de conformitat amb les bases de 
les convocatòries, aquests Tribunal Qualificador i Òrgan Tècnic de Selecció acorden: 
 
 
1. Modificar els respectius Annexos 4 i 6 dels referits Acords de 30 de novembre de 2022, 

en els termes següents: 
 

• En relació amb el procés codi tràmit intern 312 (cos de titulació superior, enginyeria 
industrial). Concorre el motiu d’exclusió núm. 1 en les persones aspirants VICTOR 
COMPTE SÁNCHEZ (***8425**) i ELISA ESCUER CAMAÑES (***8180**), motiu pel 
qual decauen de la proposta de nomenament. Com a conseqüència d’aquest fet i 
atenent a la valoració definitiva de mèrits obtinguda per la resta de persones aspirants i 
al nombre de places convocades, s’incorporen a la proposta de nomenament les 
persones aspirants SEBASTIÀ FARRAS BALLESTER (***0457**) i FRANCISCO 
JAVIER RUIZ SANTOS (***7558**). 
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• En relació amb el procés codi tràmit intern 347 (cos de diplomatura, enginyeria tècnica 
industrial). Atenent l’apartat anterior, ja no concorre el motiu d’exclusió núm. 5 en la 
persona aspirant ELISA ESCUER CAMAÑES (***8180**) i té una valoració definitiva de 
mèrits que permet la seva incorporació en la proposta de nomenament, motiu pel qual hi 
queda incorporada. Com a conseqüència d’aquest fet i atenent al nombre de places 
convocades, decau de la proposta la persona aspirant MARC SALCEDO I FERRER 
(***3650**). 
 

• En relació amb el procés codi tràmit intern 340 (escala de gestió d’administració general 
del cos de gestió d’administració). Concorre el motiu d’exclusió núm. 6 en la persona 
aspirant JOSEP MARIA MENAC COMAS (***9419**), motiu pel qual decau de la 
proposta de nomenament. Com a conseqüència d’aquest fet i atenent a la valoració 
definitiva de mèrits obtinguda per la resta de persones aspirants i al nombre de places 
convocades, s’incorpora a la proposta de nomenament la persona aspirant GLORIA 
BERTRAN MERCADAL (***3022**). 
 

• En relació amb el procés codi tràmit intern 361 (escala auxiliar administrativa del cos 
auxiliar d’administració). Consta indegudament exclosa del procés selectiu, pel motiu 
núm. 2, la persona aspirant GISELA CABESTANY RODRIGUEZ (***6158**), la qual s’ha 
de revertir. Així mateix, es constata que, revertida aquesta exclusió, aquesta persona 
aspirant té una valoració definitiva de mèrits que permet la seva incorporació en la 
proposta de nomenament, motiu pel qual hi queda incorporada. Com a conseqüència 
d’aquest fet i atenent al nombre de places convocades, decau de la proposta la persona 
aspirant LEONOR ADELL GARCIA (***4578**). 
 

• En relació amb el procés codi tràmit intern 434 (categoria professional laboral tècnic/a de 
gestió – places docents). Consta indegudament exclosa del procés selectiu, pel motiu 
núm. 2, la persona aspirant MARTA MUÑOZ VALERO (***6329**), la qual s’ha de 
revertir. Així mateix, es constata que, revertida aquesta exclusió, aquesta persona 
aspirant té una valoració definitiva de mèrits que permet la seva incorporació en la 
proposta de contractació laboral fixa, motiu pel qual hi queda incorporada. Com a 
conseqüència d’aquest fet i atenent al nombre de places convocades, decau de la 
proposta la persona aspirant OSCAR REIXACH VIA (***5967**). 
 

• En relació amb el procés codi tràmit intern 508 (categoria professional laboral porter/a). 
Consta indegudament exclosa del procés selectiu, pel motiu núm. 2, la persona aspirant 
JUAN MARIA GARCIA HERMOSO (***2290**), la qual s’ha de revertir. Així mateix, es 
constata que, revertida aquesta exclusió, aquesta persona aspirant té una valoració 
definitiva de mèrits que permet la seva incorporació en la proposta de contractació 
laboral fixa, motiu pel qual hi queda incorporada. Com a conseqüència d’aquest fet i 
atenent al nombre de places convocades, decau de la proposta la persona aspirant 
MIGUEL ANGEL MASIP SANCHO (***7491**). 
 
 

2. Publicar, com a Annex del present Acord, els criteris de desempat aplicats entre les 
persones aspirants, específicament en relació amb aquells processos de selecció en què 
aquests tenen afectació sobre la incorporació, o no, en les propostes de nomenament o 
de contractació laboral fixa. 
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De conformitat amb les bases comunes 13 d’aquestes convocatòries, els acords es 
publiquen en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-
Tauler (http://tauler.gencat.cat). 
 
Així mateix, l’Annex d’aquest Acord és consultable a través de la Seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya: https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-
destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/. 
 
Contra el punt 1 d’aquest Acord, les persones aspirants poden interposar potestativament un 
recurs de reposició davant la Direcció General de Funció Pública, en el termini d'un mes 
comptat a partir de l'endemà de la seva publicació, mitjançant el tràmit electrònic 
Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la 
Direcció General de Funció Pública (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Presentacio-de-recursos-administratius?category=724be274-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c), o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, sens perjudici que puguin 
interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos. 
 
Contra el punt 2 d’aquest Acord, les persones aspirants poden interposar recurs d’alçada 
davant l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant el competent per resoldre’l, en el 
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació. A aquests efectes, hi ha 
disponible el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i 
actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública 
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Presentacio-de-recursos-
administratius?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c). 
 
 
 
El secretari 
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