
ANNEX 2

DNI OBSERVACIONS 

005914245W
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

016038995Z
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

018024268L
S’estima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord amb 
la base 7.2.4 de la convocatòria. 

018035385G

S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana d'acord amb la base 7.2.6 de la 
convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

018046714V
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d’acord amb el punt 7.2.5 de les bases de la 
convocatòria.

020809103Z
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

027261552C
S'estima  l’al·legació relativa als cursos de l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb el que 
estableix la base 7.2.2 de la convocatòria. 

029181482W
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

033403983W S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria

033908867J
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

034736572V

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.1 de la convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

034842323Z
S’estima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria. 
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 

034914136K

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

035094877M S'estima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament la base 7.2.2 de la convocatòria.  

035099764Q
S’estima parcialment l’al·legació referent a formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

035769278T
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.2.5 de la 
convocatòria.

036969636B
Es desestima l'al·legació relativa a l'aparatat Formació i perfeccionament  d'acord amb la base 6 
(acreditació dels mèrits) i la 7.4 (termini de presentació) de la convocatòria.

036978691G

S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.2.5 de la 
convocatòria.
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

037331796J
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  
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037377092E

S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament segons els criteris de la 
CA i la base 7.2.2 de la convocatòria.
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord la 
base 7.2.1 de la convocatòria.

037390175H
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

037737187Y
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana, d'acord amb l’apartat 7.2.6 
de  les bases de la convocatòria

037743157L

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.2.5 de 
la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Destinació Prèvia del cònjuge o de l'altre membre d'una unió 
estable de parella, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.3 de la convocatòria.

038065731H

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d’acord amb la resolució del TSJ per la qual no li és 
d’aplicació l’extensió d’efectes de la sentència 206/2014.
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat, d’acord amb la resolució del TSJ per la 
qual no li és d’aplicació l’extensió d’efectes de la sentència 206/2014.

038091518E
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupa, d'acord amb la base 7.2.1 de la convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

038111041H
S’estima parcialment l’al·legació a l’apartat Formació i perfeccionament  d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

038425163Y

S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana, d'acord amb el que s'estableix 
a la base 7.2.6 de la convocatòria.        
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.1 de la convocatòria.         
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria.                                                                                                                                                              

038454158K

S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat, d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria.  
S'estima  al·legació relativa a l'apartat Titulacions, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.2.5 de la 
convocatòria.
Es desestima al·legació relativa a Formació i perfeccionament dacord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria . 
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Grau personal, d’acord amb el que s’estableix a la base 7.2.3 
de la convocatòria.

038505525Y
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

038824673Y

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament  d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria.  

039344807H
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  
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039347086C
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

039347159R

S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat, d’acord amb els la base 7.2.1 de 
la convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.

039351541J
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

039360785B
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

039365426Y S’estima al·legació relativa a formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la convocatòria.  

039370198V
S’estima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria.  

039375669Z

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord la 
base 7.2.1 de la convocatòria. 
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

039388510K

Es desestima l’al·legació relativa als mèrits i capacitats atès que de la revisió realitzada la valoració és 
correcta d’acord amb el que s’estableix a les bases de la convocatòria i els criteris de valoració aprovats 
per la Comissió d'Avaluació.

039680757F
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

039687068Q
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 
Es desestima l’al·legació relativa a l'apartat Titulacions, d'acord amb  la base 7.2.5 de la convocatòria.

039688113A

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat, d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb la base 7.2.4 de la 
convocatòria. 
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Destinació Prèvia del cònjuge o de l'altre membre 
d'una unió estable de parella d'acord amb el que s'estableix a la base 7.3 de la convocatòria

039690050P
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

039692135T

Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Treball desenvolupat d’acord amb els criteris de valoració 
establerts al punt 7.2.1 de les bases de la convocatòria.
Es desestima  l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria.   
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

039693422E
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'aparatat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 
7.2.2 de la convocatòria.
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039694948F
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

039700011X La Comissió d'Avaluació estima l’al·legació  relativa a l'apartat de Formació i perfeccionament .

039707846W

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.4 de la convocatòria. D’acord amb la disposició addicional 26 de la Llei 30/1984, només 
es computa el servei militar voluntari realitzat amb posterioritat a l’obligatori, sempre i quant hagi estat 
degudament reconegut pel Ministerio de Defensa

039719544Q
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

039731538G
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana, d'acord amb la base 7.2.6 de la 
convocatòria. 

039846795P

Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Grau personal, d’acord amb el que s’estableix a la base 7.2.3 
de la convocatòria.
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat de Formació i perfeccionament d'acord amb la base 
7.2.2 de la convocatòria. 

039851401Z
S'estima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

039862042Y
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d’acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

039898231Q
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord amb la base 
7.2.2 de la convocatòria.  

039901799L
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria. 

039909685Q
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.2.5 de 
la convocatòria. 

040870573X

S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Destinació Prèvia del cònjuge o de l'altre membre d'una unió 
estable de parella d'acord amb el que s'estableix a la base 7.3 de la convocatòria
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions, d'acord amb el que s'estableix el punt 6 de  les 
bases de la convocatòria.

040877528L
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.

040886699J
S'estima l’al·legació relativa als cursos de l’apartat Formació i perfeccionament amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

040893311R
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord amb el que 
s’estableix a la base 7.2.2 de la convocatòria.

040894701B

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 
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040898513M
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria.  
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria. 

040933989S
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria. 

040979240W

Es desestima l’al·legació en l’apartat de grau consolidat  d’acord amb el que s’estableix a la base 7.2.3 de 
la convocatòria.
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

040987828B
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Destinació Prèvia del cònjuge o de l'altre membre d'una unió 
estable de parella, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.3 de la convocatòria

040992229L

S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.4 de la convocatòria.  
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria.  

043438153P

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat, d'acord amb la base 7.2.4 de la 
convocatòria. 
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Destinació Prèvia del cònjuge o de l'altre membre 
d'una unió estable de parella d'acord amb el que s'estableix a la base 7.3 de la convocatòria.

043512109L
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb  la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

043531740P

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat, d'acord amb  la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria.  

043536374L
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

043683175B S’estima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la convocatòria

043704277E
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convoctòria.  

043704569S

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat  d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria.            
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria.        
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.                                                                                                                               
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043708273Q

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.1 de la convocatòria.
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana, d'acord amb el que 
s'estableix a la base 7.2.6 de la convocatòria, la base 7.4 de la convocatòria i la base 6.3.  

043711187D

Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria.  
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria.

043711421J
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord a la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

043712311Y
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d’acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

043712402M
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

043712792G

S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat, d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat, d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria. 
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana d'acord amb la base 7.2.6 de la 
convocatòria. 

043712987S

S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat, d'acord amb  la base 7.2.1 de la convoctòria. 
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Grau personal d’acord amb la base 7.2.3 de la convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

043714690Q

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.1 de la convocatòra. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

043715438M
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalan, d'acord amb la base 7.2.6 de la 
convocatòria. 

043715661K
S’estima  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria.  

043715751L
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la convocatòria. 
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  
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043719520Q
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Destinació Prèvia del cònjuge o de l'altre membre d'una unió 
estable de parella, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.3 de la convocatòria.

043719607B

S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Destinació Prèvia del cònjuge o de l'altre membre d'una unió 
estable de parella, pel que fa a les places del CP Ponent, d'acord amb la base 7.3 de la convocatòria.  
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria.             
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.                                                                                                                           

043720263T
S'estima  parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria.
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb el barems la base 7.2.5 de la convocatoria. 

043721536P Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Grau personal d’acord amb la base 7.2.3 de la convocatòria.

043722803X
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

043723005M
S'estima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord amb el que s’estableix a la 
base 7.2.2 de la convocatòria. 

043725581M

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 6 
(acreditació dels mèrits) i la 7.4 (termini de presentació) de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana. La valoració s'adequa a la 
base 7.2.6 de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria. 

043726046X
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2. 
de la convocatòria.  

043726142Z
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

043726673Q
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

043727578R
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

043728496E
S'estima l’al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria.
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

043729721M
S'estima parcialment l’al•legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d’acord amb el que 
s’estableix a la base 7.2.2 de la convocatòria.

043730650Z

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.
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043733219F

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

043733649T
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana, d'acord amb el que s'estableix 
a la base 7.2.6 de la convocatòria.

043733855E
S'estima al·legació i s'esmena l'ordre de preferències dels llocs sol·licitats una vegada corroborat aquest, 
d'acord amb el manifestat per la persona interessada en el model de sol·licitud de participació en el 
concurs presentat en termini. 

043737764K

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

043738898M
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions, d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria.      

043739422T
Es desestima  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d’acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

043740112T S'estima l'al·legació relativa a l'aparatat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria. 

043740829G
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb labase 7.2.4 de la convocatòria. 
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

043741638P
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Grau personal d'acord amb la base 7.2.3 de la convocatòria.
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

043742290Q S'estima l'al·legació  pel que fa a la nomenclatura dels llocs sol·litats. 

043743129G

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.1 de la convocatòria.     
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.4 de la convocatòria.  
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  
D’acord amb l’art. 109 de la Llei 39/2015, s’esmena d’ofici la puntuació atorgada  per ACTIC, atès que es 
valora per nivells assolits i no els cursos preparatoris.
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.2.5 de la 
convocatòria. 
Es desestima al·legació relativa a l'apartat Destinació prèvia del cònjuge o de l'altre  membre d'una unicó 
estable de parella, d'acord amb la base 7.3 de la convocatòria. 

043744710K
Es desestima l’al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 6 
(acreditació dels mèrits) i la 7.4 (termini de presentació) de la convocatòria. 

043746869H
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb el que 
s'estableix a la base 7.2.2. de la convocatòria.
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Generalitat de Catalunya

043747284L
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament  d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  
Es desestima l’al·legació relativa a Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria. 

043747437B
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana, d'acord amb el que s'estableix 
a la base 7.2.6 de la convocatòria.

043747754Y

S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb  la base 7.2.5 de la convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria i el criteri adoptat per la Comissió d'Avaluació en base a la documentació aportada pels 
participants.

043747890G
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.1 de la convocatòria. 

043747933R

S'estima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d’acord amb  la base 7.2.2 de la 
convocatòria.  
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria.
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria.

043748521Z

S’estima l’al·legació relativa a l’apartat de treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

044189810W

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.5 de la 
convocatòria.       
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

044804716A
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2  
de la convocatòria. 

045474000X
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

045584439A
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d’acord ambla base 7.2.2 de la 
convocatòria.  

045654253N
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

046045327V
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria.  

046054629G
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d’acord amb el que 
s’estableix a la base 7.2.2 de la convocatòria.  

046343575R S'estima l’al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria. 

046557141N

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.2.5 de 
la convocatòria. 
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la convocatòria. 
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat de Formació i Perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 
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046567575G
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.

046613435W
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

046618450A

S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat, d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat, d'acord amb la base 7.2.4 de la 
convocatòria. 

046656390Q
S'estima parcialment l’al·legació relativa als cursos de l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord la 
base 7.2.2 de la convocatòria.  

046680698J
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord amb la base 
7.2.2 de la convocatòria.  

046686176V

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

046773768W
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

046775771G

Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Grau personal d’acord amb la base 7.2.3 de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat, d'acord amb la base 7.2.4 de la convocatòria. 
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  
S'estima parcialment  l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupa  d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria.

046810787Z
S'estima parcialment l’al·legació relativa als cursos de l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord amb 
la base 7.2.2 de la convocatòria. 

046816057V
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord amb la base 
7.2.2 de la convocatòria.

046961053K

S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Destinació Prèvia del cònjuge o de l'altre membre d'una unió 
estable de parella d'acord amb el que s'estableix a la base 7.3 de la convocatòria.   
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.                                               

046962129Q
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.2.4 de la 
convocatòria.

047615312E
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

047676874J Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Grau personal d’acord amb la base 7.2.3 de la convocatòria. 

047677785G

Es desestima l’al·legació relativa als cursos de l’apartat Titulacions acadèmiques  d’acord amb la base 
7.2.5 de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 6 
(acreditació dels mèrits) i la 7.4 (termini de presentació) de la convocatòria. 
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047678629C

S'estima  l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Destinació Prèvia del cònjuge o de l'altre membre d'una unió 
estable de parella, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.3 de la convocatòria
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

047680487S

S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria.
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat, d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria. 

047680497W
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

047680546M
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

047681540X
S'estima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria.  

047681960Q
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

047686199T Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria 

047761493S
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb el que 
s'estableix a la base 7.2.2. de la convocatòria. 

047769425N
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Titulacions d'acord amb la base 7.2.5 de la convocatòria. 
S'estima parcialment l'al·legació relativa a l'apartat Formació i perfeccionament  d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

047776398Q

S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana, d'acord amb el que 
s'estableix a la base 7.4 de la convocatòria.

047794666E

S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.1 de la convocatòria. 

047795723K
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

047903702S

S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Coneixements de llengua catalana, d'acord amb la base 7.2.6  de 
la convocatòria.
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat, d'acord amb els barems de les bases.
S'estima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d’acord amb  la base 7.2.2 de la 
convocatòria, els criteris establerts per la Comissió d'Avaluació i la documentació aportada pels 
participants.     
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DNI OBSERVACIONS 

AL·LEGACIONS A LA VALORACIÓ PROVISIONAL DELS MÈRITS  DE LES PERSONES PARTICIPANTS EN EL 
CONCURS JU/CP003/2015

Concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball dels cos tècnic d'especialistes de la 

Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (Convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2015).

Departament de Justícia
Generalitat de Catalunya

052179977S
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2. 
de la convocatòria. 

052205811C S’estima l’al·legació a l’apartat Formació i Perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la covocatòria.  

052306743M

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.1 de la convocatòria.     
Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Antiguitat desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.4 de la convocatòria.     
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2. de la 
convocatòria. 

052598140S

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat ja que la valoració és correcta d'acord 
amb la base 7.2.1 de la convocatòria. 
Es desestima l'al·legació relativa a l'aparatat Formació i perfeccionament  d'acord amb la base 6 
(acreditació dels mèrits) i la 7.4 (termini de presentació) de la convocatòria.

052912630A
S'estima l'al·legació relativa a l'apartat Destinació Prèvia del cònjuge o de l'altre membre d'una unió 
estable de parella, d'acord amb el que s'estableix a la base 7.3 de la convocatòria

053073551Q
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord amb la base 
7.2.2 de la convocatòria. 

053207508K

Es desestima l'al·legació relativa a l'apartat Treball desenvolupat d'acord amb la base 7.2.1 de la 
convocatòria
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria. 

073771511T
S'estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament  d’acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.

077630230D
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

077834031F
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

078061701T
Es desestima l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord a la base 7.2.2 de la 
convocatòria. 

078070348E
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.
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CONCURS JU/CP003/2015

Concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball dels cos tècnic d'especialistes de la 

Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (Convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2015).

Departament de Justícia
Generalitat de Catalunya

078078218A
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.

078083802K
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria

078087282M
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

078088503F
S’estima parcialment  l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 
de la convocatòria.  

078093998M
S’estima parcialment l’al·legació relativa a l’apartat Formació i perfeccionament, d’acord amb la base 
7.2.2 de la convocatòria.

08296988Z
S’estima parcialment l’al·legació a l’apartat de formació i perfeccionament d'acord amb la base 7.2.2 de la 
convocatòria.  
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