
Exp. Núm.2018/449 
03.05 Personal
143.Convocatòries de selecció de personal

EDICTE de l’Ajuntament de Llagostera, sobre la llista provisional d’admesos i exclosos a 
la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic mitjà coordinador del Centre cultural, en 
règim de funcionari interí, i per a la constitució d’una borsa de tècnic mitjà coordinador 
del Centre cultural interí.

Per Decret d’Alcaldia núm. 529/2018, de 15 de maig de 2018, s’ha resolt:

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos a la convocatòria per cobrir una plaça 
de tècnic mitjà coordinador del Centre cultural, en règim de funcionari interí, inclosa a l’oferta 
pública de l’any 2018 i constituir una borsa de treball de tècnic mitjà coordinador del Centre 
cultural interí, mitjançant concurs oposició lliure:

NOM DNI
DANIEL A. R. .....008E

GISELA B. T. .....923Q

XAVIER B. M. .....122T

JUDIT F. G. .....852M

JOANA P. P. .....934N

MARIONA P. B. .....985B

NATALIA S. C. .....776X

ALBERT V. A. .....863X

Segon.- Declarar exclosos provisionalment els següents aspirants:

NOM DNI MOTIU EXCLUSIÓ
ELIA C. A. .....667Z No acredita la titulació exigida

SERGI M. R. .....537T No acredita la titulació exigida

Tercer.- Convocar els següents aspirants admesos a la realització de la prova de coneixement 
de la llengua catalana el dia 8 de juny de 2018, a les 9 del matí, a les oficines de l’Ajuntament 
de Llagostera:

NOM DNI
JOANA P. P. .....934N

Quart.-  Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament de Llagostera, per tal que els aspirants 
exclosos formulin al·legacions, reclamacions i recusacions que estimin oportunes, fent avinent 
que, si no se’n presenten, la llista provisional d’admesos i exclosos quedarà elevada a definitiva 
i no caldrà tornar-la a publicar. La resta de resolucions que s’escaiguin en la tramitació del 
procés de selecció, es faran públiques a la seu electrònica de l’Ajuntament.
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La llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Llagostera.

Cinquè.- Designar el tribunal qualificador, el qual estarà format pels següents membres:

Presidència:
Titular: Marta Albà Espinet, arxivera municipal de l’Ajuntament de Llagostera
Suplent: Víctor Gallart Carles, TAG de l’Ajuntament de Llagostera

Vocals:
Titular: Marta Pi i Vázquez, cap del servei de cooperació cultural de la Diputació de 
Girona
Suplent: Jordi Pinsach Estañol, tècnic de cultura de l’Ajuntament de Llagostera

Titular: Montserrat Pou Costa, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Gironès
Suplent: Fina Solà Llirinós, cap de serveis generals de l’Ajuntament de Llagostera

Secretari/a:
Titular: Consol Butinyac Font, funcionària de la corporació
Suplent: Núria Comas Ventura, funcionària de la corporació

Sisè.- Convocar el tribunal qualificador el proper dia 11 de juny de 2018, a les 9h del matí, a 
les oficines de l’Ajuntament de Llagostera.

Setè.- Convocar els aspirants admesos a la realització de la segona prova (exercici teòric sobre 
el temari), de durada 60 minuts, el proper dia 11 de juny a les 9’30h del matí, les oficines de 
l’Ajuntament de Llagostera.

Fer avinent que els aspirants que superin aquesta prova realitzaran l’entrevista a partir de les 
12h del migdia del mateix dia 11 de juny de 2018.

Vuitè.- Amb la publicació d’aquesta resolució es considera realitzada l’oportuna notificació a les 
persones interessades.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

L’alcalde,

Fermí Santamaria Molero

Llagostera, a la data de la signatura electrónica
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