
 
 
 

A Sant Gregori, a la seu del Consorci Sant Gregori, a les 9:00 hores del dia 24 de febrer 

de 2023, es reuneixen, les persones que es ressenyen: 

- Sra. Mercè Mir Urban (en qualitat de Presidenta) 

- Sr. Joaquim Cuello Vaqué (en qualitat de vocal 1) 

- Sra. Dolors Batista Vilà (en qualitat suplent de vocal 2 i amb les funcions de 

secretària) 

Una vegada constituïdes, existint quòrum, en Tribunal de selecció de la convocatoria, 

mitjançant concurs de mèrits, per a la provisió de llocs de treball en règim de contracte 

laboral indefinit corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació 

derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre al Consorci Sant Gregori, es passa a tractar 

el primer punt de l'ordre del dia “resultats proves català i castellà”. 

 

PRIMER.- Per unanimitat, després d’analitzar les proves realitzades pels aspirants, i de 

conformitat amb el que estableix a les Bases de la convocatòria indicada s’aproven les 

llistes de resultats de les proves de castellà i català indicant si son aptes o no aptes els 

aspirants. 

 

SEGON.- Per unanimitat, s’acorda l’exposició de les esmentades llistes, a partir del dia 24 

de febrer de 2023 a la pàgina web de l’entitat convocant juntament amb aquesta Acta. 

Amb aquesta publicació es considera efectuada la corresponent notificació als 

interessats. 

Aquests llistats no constitueixen font d’accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni 

en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d’informació, sense 

consentiment dels mateixos afectats. 

 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 9:15 hores 

de la data a dalt citada.- 

 

 

 

 

 

 

 

Mercè Mir Urban 

Presidenta  

 

 

 

 

 

Joaquim Cuello Vaqué 

Vocal 

 

 

 

 

 

Dolors Batista Vilà 

Vocal i secretària (suplent) 

  



 
 
ANNEX 1: LLISTA DE RESULTATS DE LES PROVES DE CATALÀ I CASTELLÀ 

 

PROVA DE CATALÀ 

IDENTIFICADOR RESULTAT 

07191830-Y Apte/a 

28903064-E Apte/a 

40308845-B Apte/a 

40324212-Z Apte/a 

40327251-V Apte/a 

40327563-F Apte/a 

40328972-J Apte/a 

40348464-R Apte/a 

41035780-P Apte/a 

41632484-T Apte/a 

43208194-A Apte/a 

X7131829-N Apte/a 

Y0681925-N Apte/a 

 

 

PROVA DE CASTELLÀ 

IDENTIFICADOR RESULTAT 

X7131829-N Apte/a 
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