
Exp. Núm.2018/1244 
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 seleccionar un administratiu de cultura en règim de funcionari interí, 

i per a la constitució d’una borsa de treball interins.

L’alcalde de l’Ajuntament de Llagostera, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 911/2018, de 8 
d’agost de 2018, ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la 
convocatòria per seleccionar un administratiu de cultura en règim de funcionari interí, i per a la 
constitució d’una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure. Es transcriu a continuació 
només la part dispositiva:

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos a la convocatòria per cobrir una plaça 
d’administratiu de cultura, en règim de funcionari interí, i constituir una borsa de treball, 
mitjançant concurs oposició lliure:
Cognoms, Nom DNI

BORRULL CALVO, CRISTINA .....055M

CARBÓ LLADÓ, MONTSERRAT .....486M

CARRASCO LORENZO, MARTA .....578B

CASANOVAS ISERN, MARGARITA .....034H

GARCIA-MORATO LANCHAS, MANUEL. .....894J

GASCONS GAMUNDI, MARIA .....396N

IGUALADA MUÑOZ, FLOR DE LIS. .....619X

JOVER MARTIN, MARIA .....425J

JUANALS ROMAN, JOSEFINA .....205Q

MOLINA TRILLO, ESTEFANIA .....512X

ROJAS MOLINA, SARA .....873Q

SERRANO HERVAS, ELOY .....130E

SOLER TEROL, DAVID .....537C

TURON IZQUIERDO, PAU .....232L

Segon.- Declarar exclosos provisionalment els següents aspirants:
Cognoms, Nom DNI Motiu exclusió

CREUS CUBERO, ARIADNA .....190D - No acredita el pagament de drets d’examen 
(Ordenança fiscal núm. 5)

FILOMENO FOLCH, ALBA .....671C - No acredita el pagament de drets d’examen 
(Ordenança fiscal núm. 5)

ORDI PALOMO, ALBERT CARLES .....051T - No acredita el pagament de drets d’examen 
(Ordenança fiscal núm. 5)

SEGURA PERELLON, M. DOLORES .....768Y - No acredita el pagament de drets d’examen 
(Ordenança fiscal núm. 5)

Tercer.- Fer avinent que, donada la documentació aportada, hauran de realitzar la prova 
relativa als coneixements de llengua catalana, la següent aspirant:
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Cognoms, Nom DNI

GASCONS GAMUNDI, MARIA .....396N

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 (www.seu-
e.cat/web/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.

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

Presidència:
Titular: Norbert Bes Ginesta, secretari de la Corporació
Suplent: Núria Comas Ventura, funcionària de la Corporació

Vocals:
Titular: Marta Albà Espinet, cap d’àrea de cultura de la Corporació
Suplent: Jordi Pinsach Estanyol, tècnic de cultura de la Corporació

Titular: Víctor Gallart Carles, tècnic d’administració general de la Corporació
Suplent: Gemma Sellarés de Campo, cap de l’Oficina de Serveis d’Atenció Ciutadana 
de la Corporació

Secretari/a:
Titular: Consol Butinyac Font, funcionària de la Corporació
Suplent: Clara Benítez Varo, administrativa de la Corporació

Sisè.-  Convocar els aspirants admesos a la realització de la prova de coneixements de llengua 
catalana (primera prova, determinada a la base 7.1.1) el proper dia  17 de setembre de 2018, a 
les 9 h. del matí, a les oficines generals de l’Ajuntament de Llagostera. Aquesta prova la 
realitzarà una tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.

Setè.- Convocar el tribunal qualificador el proper dia 19 de setembre de 2018, a 2/4 de 9h del 
matí, a les oficines de l’Ajuntament de Llagostera.

Vuitè.- Convocar els aspirants admesos a la realització de la segona prova (exercici teòric 
sobre el temari) el proper dia 19 de setembre a les 9h del matí, les oficines de l’Ajuntament de 
Llagostera.

Fer avinent que els aspirants que superin la segona prova realitzaran, tot seguit, el supòsit 
pràctic.

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 Santamaría Molero
Llagostera, a la data de la signatura electrónica
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