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PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ (1a.convocatòria) 

Com a Presidenta del Tribunal de selecció d’ACCIÓ que jutja el procés selectiu per a la cobertura en règim de 

contracte laboral indefinit de les places convocades per RESOLUCIÓ DE EMC/3368/2020 (DOGC 8304 de 28 

de desembre de 2020) faig constar que en les reunions del Tribunal de selecció de cada plaça convocada en 

la 1a convocatòria realitzades durant el mes de juliol de 2021 es va procedir a relacionar als aspirants aprovats 

i a determinar als que es proposen per accedir a les plaça convocada, que son els que es relacionen a 

continuació amb indicació dels quatre darrers dígits del DNI, el nom i cognoms així com la puntuació 

obtinguda. 

En conseqüència, d’acord amb els resultats obtinguts pels aspirants, el Tribunal qualificador ha acordat elevar 

la proposta de contractació dels aspirants que s’indiquen: 

 

Codi de lloc: A1 Consultor/a Sènior Delegació Lleida 

DNI  Cognoms, nom  Puntuació total 

8438 Bertorz Plaza, Francisco Javier 89,3 

 

Codi de lloc: A2 Consultor/a Catalunya Central 

DNI  Cognoms, nom  Puntuació total 

7547 Noguera Gordo, Alba 94,2 

 

Codi de lloc: A3 Delegat/da Catalunya Central 

DNI  Cognoms, nom  Puntuació total 

0809 Sobrevias Bonells, Laura 91,3 

 

Codi de lloc: A14 Consultor/a Sènior d’Assessorament Internacional del Sector Indústries 

Agroalimentàries 

DNI  Cognoms, nom  Puntuació total 

0143 Moreno Guzmán, Marc 85,7 

 

Codi de lloc: A17 Consultor/a Sènior del Servei d’Assessorament d’Incentius 

DNI  Cognoms, nom  Puntuació total 

0962 Querol Cortiella, Marçal 85,5 

 

Codi de lloc: A37 Consultor Sènior de Projectes TIC 

DNI  Cognoms, nom  Puntuació total 

3348 Rota Moreno, Antoni 76,8 

 

Codi de lloc: B15 Consultor/a d’Aftercare 

DNI  Cognoms, nom  Puntuació total 

7144 Delgado Palacio, Montserrat 90,5 
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Codi de lloc: B32 Consultor/a de Gestió de Viatges Corporatius i Serveis 

DNI  Cognoms, nom  Puntuació total 

5356 Fennich Bouchri, Khaoula 79,9 

 

Contra aquest resultat definitiu de Tribunal de Selecció d’ACCIÓ, les persones interessades podrán 

interposar demanda contenciosa laboral davant dels Jutjats Socials en el termini de dos mesos comptats a 

partir de l'endemà de la seva publicació/comunicació, d’acord amb les previsions establertes a l’article 69.2 

de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social –LRJS-, i seguint el procediment 

establert als articles 151 i 152 de la referida LRJS, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs 

que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 

A Barcelona, el 7 de setembre de 2021 

 

 

 

 

La Presidenta del Tribunal          La Secretària del Tribunal 
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