
 

 

 

 

LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PEL 
SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, PER A DOS LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE 
CONTRACTE LABORAL INDEFINIT CORRESPONENT AL PROCÉS EXTRAORDINARI 
D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ A L’INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIÓ DE 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES (CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ NÚM. IV/07/22); PUBLICADA 
AL DOGC NÚM. 8820 DE 27.12.2022) 

_______________________________________________________________________ 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria de 
concurs oposició, per a la provisió del lloc de treball de Coordinador/a d’Afers Generals 
i de Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos en règim de contracte laboral indefinit 
corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació a l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques  (convocatòria de provisió núm. IV/07/22), 
publicada al DOGC núm. 8820, de 27.12.2022,  d’acord amb la base 4a de la 
convocatòria, procedeix aprovar i publicar la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses a participar en el procés, d’acord amb els requisits assenyalats a les 
bases de la convocatòria.  

Mitjançant Acta de 9 de febrer de 2023 del Tribunal de Selecció de la convocatòria de 
concurs oposició, per a la provisió del lloc de treball de Coordinador/a d’Afers Generals, 
i Acta de 14 de febrer de 2023 del Tribunal de Selecció de la convocatòria de concurs 
oposició, per a la provisió del lloc de treball de Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos, el 
Tribunal de Selecció ha aprovat la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses en la convocatòria i n’ha ordenat la seva publicació.  

Així mateix, d’acord amb el previst a l’art. 76 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques així com a les bases 
de la convocatòria, es concedeix un termini d’audiència de 5 dies hàbils, a comptar a 
partir del dia següent al de la publicació d’aquesta llista provisional, per esmenar els 
defectes de la seva sol·licitud inicial, o per complementar la documentació que es 
requereix en la convocatòria. 

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no 
esmenin dins d'aquest termini el defecte, sempre que sigui imputable a elles i que n'hagi 
motivat l'exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició. Si en aquest termini 
no s'ha produït cap reclamació, al·legació o esmena, la llista passarà a ser 
automàticament definitiva, sense necessitat d'una nova publicació. 

 

 



 

 

PERSONES ASPIRANTS 

IV/07/22 
Nom del lloc: 

Coordinador/a d’afers generals 
 

ADMESES 

Cap  

EXCLOSES 

E ***2611*** 
Motius d’exclusió:  

No consta la sol·licitud formal d’acord amb l’annex 2 de la convocatòria: 

• D’acord amb la base 3.1 de la convocatòria, les sol·licituds de participació 
s’hauran d’adreçar a la Direcció Executiva d’Ivàlua mitjançant el model de 
sol·licitud normalitzat previst a l’annex 2. 

• D’acord amb la base 4.1 de la convocatòria, únicament es tindran en compte les 
dades que els aspirats facin constar en la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la 
veracitat d’aquestes dades.  

• D’acord amb la base 8.3 de la convocatòria, la persona aspirant proposada que 
no presenti la documentació requerida o la que no compleixi les condicions i els 
requisits exigits no podrà ser contractada, sens perjudici de la responsabilitat en 
què hagi pogut incórrer en cas de falsedat. 

 

No consta el pagament de la taxa de participació: 

• D’acord amb la base 3.6.2 de la convocatòria, la manca de pagament, el 
pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes d'exempció 
comporta l'exclusió de la persona aspirant respecte del procés de selecció en el 
qual hagi sol·licitat la participació, i restaran sense efectes els drets associats a la 
seva participació. 

 

IV/07/22 
Nom del lloc: 

Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos 

ADMESES 

P ***7819** 

EXCLOSES 

Cap 
 



 

 

 

AVÍS PREVISIÓ DE PROVES 

S’informa que el primer exercici de la fase d’oposició (preguntes teòriques) està previst 
que es realitzi el 27 d’abril de 2023, i el segon exercici (supòsit pràctic) està previst que 
es realitzi el 28 d’abril de 2023. 

Les proves es realitzaran a l’oficina d’Ivàlua (c/ Pau Claris 108, 4t1a, 08009 Barcelona) a 
les 10:00 hores. La previsió de finalització de les proves serà a les 11:30 hores. 

 

Peu de recurs 

Contra la proposta provisional de persones admeses i excloses, les persones 
interessades disposen d’un termini de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data 
d’exposició pública d’aquesta proposta, per tal que puguin esmenar els defectes de la 
seva sol·licitud inicial, o per complementar la documentació que es requereix en la 
convocatòria. 

Finalitzat aquest termini sense que s’hagi produït cap reclamació, al·legació o esmena, 
aquesta proposta esdevindrà definitiva. 

Contra la llista provisional de persones admeses i excloses, que és un acte de tràmit, no 
hi caben recursos en via administrativa, sens perjudici de les al·legacions que es poden 
formular; però en el cas que esdevingui definitiva, les persones interessades poden 
interposar poden interposar una demanda davant la jurisdicció social, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, d'acord amb el que preveu 
l'article 69 de la Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social. 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.  

 

 

 

Signat electrònicament a Barcelona per el director executiu. 
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