
Exp. Núm.2019/1965 
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 constituir una borsa de treball de la categoria professional de tècnic 
d’orientació laboral.

Per Decret d’Alcaldia núm. 1187/2019, de 29 de novembre de 2019, s’ha resolt:

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos a la convocatòria per a la constitució 
d’una borsa de treball de la categoria professional de tècnic d’orientació laboral (insertor o 
prospector), plaça equivalent a subgrup A2, nivell 18, en règim laboral temporal, per donar 
cobertura a vacants i/o necessitats de personal d’aquesta categoria professional, mitjançant 
oposició lliure:

Nom interessat DNI

BARTIS PASCUAL, JORDINA ***7928**
GUTIERREZ HERNANDEZ, ANA MARIA ***3376**
PICA MEDINA, AINA ***6949**

Segon.- Declarar exclosos provisionalment els següents aspirants:

Nom interessat DNI MOTIU EXCLUSIÓ

ANGULO SANCHEZ, CHRISTEL ***7432** - No acredita pagament de drets d’examen 
(Ordenança Fiscal núm. 5)

COSTA RENART, LAIA ***4363** - No acredita pagament de drets d’examen 
(Ordenança Fiscal núm. 5)

FRANCES MOGAS, ARACELI ***2755** - No acredita pagament de drets d’examen 
(Ordenança Fiscal núm. 5)

SALA VILAMALA, ROGER ***7962**
-  No acredita pagament de drets d’examen 

(Ordenança Fiscal núm. 5)
-  No aporta còpia del DNI

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.-  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 les aspirants 
excloses 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.

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

Presidència:
Titular: Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació
Suplent: Sra. Marta Albà Espinet, arxivera municipal

Vocals:
Titular: Sra. Carolina Carranza Monroy, tècnica de promoció local de la Corporació
Suplent: Sra. Mariona Puig Baldoyra, coordinadora del centre cultural municipal

Titular: Sr. Víctor Gallart i Carles, tècnic d’administració general de la Corporació 
Suplent: Sra. Fina Solà Llirinós, cap de serveis generals de la Corporació

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 18 de desembre de 2019, a les 8,30h 
del matí, a les oficines de l’Ajuntament de Llagostera.

Setè.- Convocar els aspirants admesos a la realització de la segona prova (exercici de 
coneixements teòrics) el proper dia 18 de desembre de 2019, a les 9h del matí, a la Casa de 
les Vídues, situada a la plaça Llibertat, núm. 1, de Llagostera.

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

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