Decret d'Alcaldia
Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, amb data
de signatura electrònica, ha dictat el Decret següent:

El dia 22 de desembre de 2020 va finalitzar va finalitzar el termini de
presentació de sol·licituds per a prendre part a l’esmentat concurs oposició.
En data 20 de gener de 2021, l’alcaldia resol aprovar la llista provisional
d’admesos i exclosos, el nomenament del Tribunal Qualificador, dia i hora de
l’inici de les proves selectives; així com el termini per esmenes i possibles
reclamacions.
En data 19 de febrer de 2021 i mitjançant escrit amb registre núm. 2021-E-RE430, senyor Jordi Gonzalez Matamoros, presenta la seva renúncia a formar
part del Tribuna qualificador, per afinitat amb dos dels aspirants admesos a la
convocatòria.
Un cop finalitzat el termini per esmenes i possibles reclamacions dels aspirants
que havien d’esmenar i en virtut de les facultats atorgades per l’article 21.1.g)
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en
concordança amb l’art. 53.1) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el TRLMRLC, aquesta alcaldia adopta la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- APROVAR la llista definitiva següent:
Aspirants admesos:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits
que ocupen la posició quarta, cinquena, sisena i setena del document d’identitat).
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En la mateixa resolució s’aprovaven les bases per les quals es regiran les
proves corresponents. Aquestes bases es publiquen en el BOP de Girona núm.
219 de data 13 de novembre de 2020, i la publicació extractada al BOE
núm.314 de data 1 de desembre de 2020 i al DOGC núm. 8285 de data 2 de
desembre de 2020.

Número: 2021-0278 Data: 23/02/2021

“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2020, es convoquen les
proves selectives mitjançant el procediment de concurs oposició i en torn lliure,
per tal de proveir de manera definitiva en règim laboral una plaça de conserge
de la Casa de Cultura.

DECRET

FRANCESC GUISSET LAGRESA (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 23/02/2021
HASH: 63203e64edd83e275598d745e7debe30

Exp.: 2089/2020
Concurs oposició 1 plaça de conserge de l’àrea de cultura
CF/lr

XXX9061XX
XXX3890XX
XXX1733XX
XXX6369XX
XXX5017XX
XXX9043XX

FLORES VALLESPIN, CRISTINA
GARCIA AMO, HELENA
GONZALEZ GONZALEZ, JEREMY
GONZALEZ LOZANO, IAGO
GONZALEZ RUIZ, JOSE NICOLAS
GUILERA BONET, MARC

XXX5375XX
XXX6421XX
XXX4077XX
XXX3542XX
XXX5945XX
XXX4857XX

HERNANDEZ QUIRANTE, VERONICA
HUGUET CUSI, MARIA TERESA
LOPEZ ALVES, ADRIAN
MADRID GIBERT, FRANCISCO JAVIER
MASO BUXEDA, MARINA
MARTINEZ PI, ESTEVE

XXX5156XX
XXX6061XX
XXX5446XX
XXX7972XX
XXX5651XX
XXX4648XX

PARRAMON RULL, ELISABET
PRIETO RUEDA, FRANCISCO
ROQUER SALVADOR, DAVID
ROSELL REYES, VICTOR
SALA ROVIRA, FRANCESC XAVIER
SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE FELIPE

XXX5630XX
XXX7500XX
XXX6415XX
XXX9481XX
XXX3229XX
XXX2866XX

SORIA GONZALEZ, SUSANA
SURRIBAS CONDEMINAS, NURIA
THOMAS AGUILA, JORDI
TOUS ESCRICHS, XAVIER
VERGES MENDEZ, LOUIS

XXX5655XX
XXX9898XX
XXX3864XX
XXX4431XX
XXX5755XX

Aspirants exclosos:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits
que ocupen la posició quarta, cinquena, sisena i setena del document d’identitat).

Cognoms i nom
ALBARRAN JUVENTENCH, MIQUEL
AMIGO TOR, JAVIER
CAMERO FERNANDEZ, VICTOR

DNI
XXX6421XX
XXX6701XX
XXX1895XX

Número: 2021-0278 Data: 23/02/2021

CANTON RUEDA, RAFAEL
CHINCHILLA VIZCAINO, JOANA
COLAS TORRES, OSCAR HERNAN
CORDONET DONAT, LLUC
DA CONCEIÇAO NOGUER, ENRIC
FERNANDEZ TEJERA, FELIPE
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DNI
XXX6365XX
XXX5982XX
XXX9013XX
XXX4856XX

DECRET

Cognoms i nom
ARES LOPEZ, SANDRA
BERNARDO MOTERA, JULIO
BOADA BARRAGAN, FRANCESC
BOSCH RESCALVO, JOAN JOSEP

FERRER PALOMAS, JUDITH
FORTUNY RUIZ, GINES MANUEL
MIRET ANTOLI, MARIA ROSA
OSUNA CAMPSOLINAS, DANIEL
PEREIRA PEQUEÑO, FRANCISCO JAVIER

XXX2195XX
XXX6358XX
XXX3282XX
XXX6188XX
XXX0027XX

RODRIGUEZ MARTINEZ, MARTA ELVIRA
TUR GIRONA, KILIAN

XXX1662XX
XXX3378XX

Titular: Sílvia Tabernero Jódar
Suplent: Joan Serra Perals

Vocals:

Titular: Jean Pierre Forteà Roca
Suplent: Víctor Domínguez Coll

La secretari del tribunal recaurà en un empleat municipal del departament de
personal qui actuarà amb veu però sense vot.
Assessora tècnica especialista prova de català: Imma Trias i Pilsa
Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal Qualificador, el
dimarts 16 de març de 2021 a les 8.00 hores del matí i CONVOCAR a totes
les persones aspirants admeses de manera definitiva el mateix dia 16 de març
de 2021 a les 9:00 hores del matí a la Casa de Cultura de Llançà, pl. Major,
3, per a l’inici de la realització de les proves de què consta la fase oposició del
present procés.
Quart.- CONVOCAR, d’acord amb la base segona d’aquesta convocatòria, a
totes les persones aspirants que no han acreditat mitjançant certificat de nivell
de català, estar en possessió del nivell B2 del Marc Comú Europeu de
referència per a les llengües (MECR) o equivalent, el mateix dimarts 16 de
març a les 8.30 hores del matí a la Casa de Cultura de Llançà, pl. Major, 3,
per a la prova equivalent al nivell demanat.

DECRET

Titular: M. Àngels Jiménez Rodríguez, designada per l’EAPC
Suplent: Lydia Sánchez Sánchez, designada per l’EAPC
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President:

Número: 2021-0278 Data: 23/02/2021

Segon.- NOMENAR com a vocal suplent al senyor Víctor Domínguez Coll, en
substitució del senyor Jordi Gonzalez Matamoros, qui ha presentat la seva
renúncia a formar part del Tribuna qualificador, per afinitat amb dos dels
aspirants admesos a la convocatòria; quedant el tribunal compost de la següent
manera:

Relació d’aspirants que hauran de realitzar la prova de català:

Cinquè.- COMUNICAR als aspirants, en aplicació de les recomanacions
sanitàries per la COVID-19 que:
− Abans de realitzar qualsevol de les proves, hauran de presentar
omplerta, signada i datada la declaració responsable que acrediti l’estat
de salut del participant en relació amb la covid-19 (declaració que
podran descarregar-se de la convocatòria publicada a la pàgina web
municipal).
− Hauran d’assistir a totes les proves proveïts de mascareta.
− Hauran de portar el material d’oficina necessari per poder realitzar les
proves (bolígraf, llapis, típex, etc.).
Sisè.- NOTIFCAR la present resolució al senyor Víctor Domínguez Coll i al
senyor Jordi Gonzalez Matamoros, als efectes oportuns.
Setè.- PUBLICAR la present resolució al BOP de Girona, a l’ e-TAULER i al
web municipal.”
L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica

DECRET

Aquesta prova es valorarà amb el resultat d’apte o no apte; en cas de ser
declarat no apte l’aspirant quedarà automàticament eliminat del present
concurs.
En cas que els aspirants presentin l’esmentat certificat de nivell, com a
termini màxim abans de l’inici de la prova, quedaran exempts de la seva
realització.

Número: 2021-0278 Data: 23/02/2021

DNI
XXX4856XX
XXX9061XX
XXX4077XX
XXX6061XX
XXX7972XX
XXX5630XX
XXX7500XX
XXX9481XX
XXX2866XX
XXX5655XX
XXX9898XX
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Cognoms i nom
BOSCH RESCALVO, JOAN JOSEP
CANTON RUEDA, RAFAEL
GONZALEZ GONZALEZ, JEREMY
HUGUET CUSI, MARIA TERESA
MADRID GIBERT, FRANCISCO JAVIER
PARRAMON RULL, ELISABET
PRIETO RUEDA, FRANCISCO
ROSELL REYES, VICTOR
SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE FELIPE
SORIA GONZALEZ, SUSANA
SURRIBAS CONDEMINAS, NURIA

