
 
 
 
 
Convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de 
mèrits, en relació amb les categories professionals del personal laboral de Fira 2000, S.A. (núm. de 
registre de la convocatòria 01/2022). 
 
 
En data 21 de febrer de 2023, i vista la documentació presentada per les candidatures en procés selectiu 
excepcional l’Òrgan Tècnic de Selecció: 
 
 

RESOL: 
 
Primer.- ADMETRE les següents candidatures al procés selectiu excepcional de concurs de mèrits, de 
conformitat amb el que preveu la Base 7.2 de la convocatòria 01/2022, sobre la valoració dels mèrits:  
 

• Director/a jurídic/a (Categoria laboral A1/segons conveni grup 1): 
Sra. CMM (DNI: ***5201**) 
Valoració automatitzada: 80 PUNTS (veure quadre de valoració automatitzada annex)  
 

• Director/a financer/a (Categoria laboral A1/segons conveni grup 1): 
Sr. RAM (DNI: ***1328**) 
Valoració automatitzada: 82,50 PUNTS (veure quadre de valoració automatitzada annex) 
 

• Tècnic/a de Projectes d’arquitectura (Categoria laboral A2/segons conveni grup 2): 
D'acord amb les declaracions responsables efectuades amb la sol·licitud de participació i la 
documentació valorada, no hi ha persones admeses. 
 

• Tècnic/a de pressupostos i contractacions (Categoria laboral A2/segons conveni grup 2): 
Sra. ACP (DNI: ***7794**) 
Valoració automatitzada: 80 PUNTS (veure quadre de valoració automatitzada annex) 

 
 
Segon.- EXCLOURE les següents candidatures al procés selectiu excepcional de concurs de mèrits, de 
conformitat amb el que preveu la Base 2ª de la convocatòria 01/2022: 
 

• Director/a jurídic/a (Categoria laboral A1/segons conveni grup 1): 
Sra. MES (DNI: *** 4451**), per no haver presentat, a requeriment de l’OTS de data 06 de 
febrer de 2023,  la sol·licitud d’admissió al procés d’estabilització (model que figura a l’annex 2 
de la convocatòria del procés d’estabilització de Fira 2000, S.A.) segons s’estableix a la Base 3 
de la convocatòria, ni l’acreditació del pagament de la taxa o de la seva exempció segons 
s’estableix a la Base 4. Tenint en compte que d’acord amb la Base 4 el pagament de la taxa és 
obligatori, i donat que s’ha  exhaurit el termini de 10 dies hàbils per presentar aquesta 
documentació, s’exclou a la candidata per entendre desistida la seva sol·licitud per prendre part 
en el procés. 
 

• Tècnic/a de Projectes d’arquitectura (Categoria laboral A2/segons conveni grup 2): 
Sra. AOG (DNI: *** 7277**) per no acreditar el requisit de participació referent a la  titulació 
exigida, de conformitat amb el que preveu el punt 3 de la Base 2ª de la convocatòria 01/2022. 
 

• Tècnic/a de pressupostos i contractacions (Categoria laboral A2/segons conveni grup 2): 
Sra. NMA (DNI: *** 2543**) per no acreditar el requisit de participació referent a la  titulació 
exigida de conformitat amb el que preveu el punt 3 de la Base 2ª de la convocatòria 01/2022. 



 
Tercer.- PUBLICAR el llistat de persones admeses i excloses al procés selectiu en virtut de la present 
resolució, i d’acord amb la Base 8.1 de la convocatòria. 
 
Quart.- INFORMAR als aspirants admesos de la valoració automatitzada dels mèrits assenyalats en la 
Base 7.2 de la convocatòria, per tal que, d’acord amb l’estipulat a la Base 8.2, en el termini de 10 dies 
hàbils, a comptar de l'endemà de la seva recepció, i en relació amb cadascun dels mèrits valorables i a 
través de l'adreça electrònica habilitada a l'efecte o bé directament en les oficines de Fira 2000, SA o 
mitjançant correu administratiu, acceptin la valoració automatitzada, confirmant-la, o la rebutgin, 
modificant-la. A aquest efecte, la persona interessada haurà d'al·legar i aportar la documentació 
justificativa dels mèrits que al·lega, de conformitat amb els sistemes d'acreditació de mèrits establerts 
en la Base 7.3 de la convocatòria. En el cas de no acceptar ni rebutjar expressament la valoració d'algun 
d'aquests mèrits en el termini abans indicat, es considerarà acceptada, en els termes de la lletra a), sens 
perjudici dels tràmits procedimentals posteriors. 
 
Cinquè.- INFORMAR  als aspirants exclosos. Contra aquesta resolució les persones aspirants, atès 
l’estipulat a la Base 14.2, poden presentar les al·legacions que considerin convenients davant de l’Òrgan 
Tècnic de Selecció,  en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació o publicació 
d'aquest acte, per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment, d'acord amb l'article 
112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 
 
Sisè.- ORDENAR la publicació en el portal de Fira 2000, S.A. (http://www.fira2000.org), de la llista de 
persones admeses i excloses en relació al present procés selectiu. 
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