
Exp. Núm.2019/852 
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143.Convocatòries de selecció de personal

EDICTE de l’Ajuntament de Llagostera, sobre la llista definitiva d’admesos i exclosos a la 
convocatòria per cobrir una plaça de tècnic mitjà social, en règim de funcionari interí, i 
per a la constitució d’una borsa de tècnics mitjans socials interins.

Per Decret d’Alcaldia núm. 721/2019, de 10 de juliol de 2019, s’ha resolt:

Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos a la convocatòria per cobrir una plaça 
de tècnic mitjà social, en règim de funcionari interí, inclosa a l’oferta pública de l’any 2019 i 
constituir una borsa de treball de tècnics mitjans socials interins, mitjançant concurs oposició 
lliure:

NOM DNI
BALLESTEROS GONZALEZ, YOLANDA ***4327**

CADENAS MATAMALA, ANNA CECILIA ***2065**

PUIGDEMUNT SOLER, CLARA ***1039**

RAMOS GALDEANO, FRANCESC ***5318**

SANCHEZ CORDON, GEORGINA ***6937**

Segon.- Declarar exclosa definitivament la següent aspirant:

NOM DNI MOTIU EXCLUSIÓ

ALCANTARA ODENA, NURIA ***8863**
- No acredita la titulació requerida.
- No acredita pagament de drets d’examen 

(Ordenança Fiscal núm. 5)

Tercer.- Fer avinent que, donada la documentació aportada, tots els aspirants admesos estan 
exempts de realitzar la prova relativa als coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

Quart.-  Convocar els aspirants admesos a la realització de la segona prova (supòsit pràctic) el 
proper dia 22 de juliol de 2019, 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, l’exercici teòric 
sobre el temari.

Cinquè.- Amb la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament 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 la data de la signatura electrònica
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