
Exp. Núm.2019/1154 
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 del procés de selecció, pel torn de promoció interna, de dues places 
d’administratiu en propietat, vacants a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de 
Llagostera

Per Decret d’Alcaldia núm. 720/2019, de 9 de juliol de 2019, s’ha resolt:

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admeses a la convocatòria del procés de 
selecció, pel torn de promoció interna, de dues places d’administratiu en propietat, places 
equivalents a subgrup C1, jornada completa, vacants a la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament de Llagostera i incloses  a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019, pel 
procediment d’oposició:

NOM DNI
HERNANDEZ HERRERA, CRISTINA ***4480**

PUJOL CAMPMAJÓ, ANNA ***1047**

Segon.- Fer avinent que no hi ha aspirants exclosos provisionalment.

Tercer.- Fer avinent que, donada la documentació aportada, totes les aspirants admeses estan 
exemptes de realitzar la prova relativa als coneixements de llengua catalana i llengua 
castellana.

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 a esmenes, 
reclamacions i recusacions, 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.

La llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Llagostera (https://www.seu-e.cat/web/llagostera/govern-obert-i-transparencia/informacio-
institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal).

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

Presidència:
Titular: Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació
Suplent: Sr. Víctor Gallart Carles, tècnic d’administració general de la Corporació

Vocals:
Titular: Lluïsa Bosch Trias, funcionària de la Corporació
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Suplent: Gemma Sellarès de Campo, cap de l’Oficina de Serveis d’Atenció Ciutadana 
de la Corporació

Titular: Sra. Anna Daban Massana, representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Suplent: Sra. Pietat Garcia Alcántara, representant de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya

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

Sisè.- Convocar el tribunal qualificador el proper dia 3 de setembre de 2019, a les 8,30h del 
matí, a les oficines de l’Ajuntament de Llagostera.

Setè.- Convocar les aspirants admeses a la realització de la segona prova (exercici de 
coneixements teòrics) el proper dia 3 de setembre de 2019, a les 9h del matí, les oficines de 
l’Ajuntament de Llagostera.

Fer avinent que les aspirants que superin la segona prova realitzaran, tot seguit, l’exercici 
pràctic sobre el temari.

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,

Antoni Navarro Robledo

Llagostera, a data de la signatura electrònica
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