Decret d'Alcaldia

En la mateixa resolució s’aproven les bases que regiran la present
convocatòria.
El dia 9 de març de 2021, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds
per a prendre part al concurs de mèrits.
Un cop revisada la documentació de les persones aspirants que han manifestat
el seu interès en prendre part a la convocatòria dins el termini establert i en la
forma legal, i demés documentació obrant a l’expedient 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.
HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la llista provisional següent:
Aspirants admesos de manera provisional:
(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
ALBACETE ANTICH, MARINA
BARBA FIOL, JOSEP
BOADA MERCADO, AXEL
BOIX MORCILLO, JOAN
BRUGUES MARTINEZ, SERGI

DNI
XXX6428XX
XXX6354XX
XXX6469XX
XXX5383XX
XXX5552XX
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“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 15 de febrer de 2021, es convoquen per
màxima urgència, i pel procediment de concurs de mèrits, un procés selectiu
per a la cobertura en règim laboral temporal de 6 auxiliars informadors turístics
a jornada complerta, mitjançant el procediment de concurs de mèrits. El
període de contractació serà el següent:
 1 plaça pel període de 12 mesos: del 1 d’abril de 2021 al 31 de març de
2022.
 1 plaça pel període de 6 mesos: del 26 de març al 25 de setembre de 2021.
 4 places pel període de 3 mesos: del 12 de juny al 11 de setembre de
2021.

Número: 2021-0367 Data: 12/03/2021

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

DECRET

FRANCESC GUISSET LAGRESA (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 12/03/2021
HASH: 63203e64edd83e275598d745e7debe30

Exp.: 321/2021
Concurs de mèrits informadors turístics 2021
CF/lr

Aspirants exclosos de manera provisional:

Cognoms i nom
BAS OLIVER, PAU
CAÑIZARES GONZALEZ, VICTORIANA
GOMEZ GONZALEZ, PATRICIA
JORDA STANFORD, MARIA LLUISA
LOPEZ PEY, CLARA
MACIAS BARBOSA, XAVIER
MIRAMBELL MASRAMON, MARIA
ORTEGA BOADA, ADALBERTO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NURIA
ROMERO DOS SANTOS, ELISA
SOLA MATUTE, SOFIA
VILELLA I GUILLAUMES, GUSTAU

DNI
XXX4731XX
XXX3871XX
XXX1601XX
XXX7529XX
XXX6060XX
XXX6579XX
XXX9375XX
XXX6437XX
XXX1044XX
XXX5557XX
XXX5643XX
XXX7462XX

Motius d’exclusió provisional
1
2, 3, i 4
1
1
1
5
1, 2, 3 i 4
1
1
2
1
1

Motius d’exclusió provisional
1)
2)
3)
4)
5)

No adjunta la instància normalitzada de l’Ajuntament per aquesta convocatòria.*
No adjunta document nacional d’identitat.
No adjunta Currículum vitae acadèmic i professional actualitzat.
No adjunta la titulació exigida o certificació acreditativa.
La instància normalitzada no està signada.

* La instància normalitzada es pot descarregar de la convocatòria publicada a la pàgina
web municipal).

D’acord amb la base quarta de la present convocatòria, les persones aspirants
excloses de manera provisional, tenen un termini fins el divendres 19 de març

DECRET

(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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XXX6134XX
XXX5278XX
XXX6421XX
XXX4857XX
XXX5222XX
XXX6089XX
XXX5637XX
XXX6414XX
XXX6333XX
XXX6371XX
XXX6302XX
XXX5566XX
XXX1738XX
XXX5225XX
XXX5551XX
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CORONA I MARTI, LAURA
FABREGA SARDO, CARME
GARCIA AMO, HELENA
GUILERA BONET, MARC
JOFRE JOAN, JUDIT
LLACH I DALMAU, MARTI
MARTINEZ QUEROL, PAULA
MORTE ESTEVEZ, AITOR
PEREZ CAMERON, MARIONA
PEREZ RODRIGUEZ, DANA
PUERTO CARRANZA, JOAQUIM
RODRIGUEZ ISERN, MARTA
SALAZAR PADILLA, SONIA
TORRES FERNANDEZ, NURIA
VILARRASA BARBERO, YAIZA

de març de 2021, perquè puguin, si és el cas, esmenar o reclamar les
deficiències que s’hi hagin observat.
Segon.- CONVOCAR a l’òrgan seleccionador així com a tots els aspirants
admesos, d’acord amb la base sisena del present concurs de mèrits, el dimarts
23 de març de 2021 a fi i efecte de procedir a l’entrevista individual.
L’entrevista es realitzarà per videoconferència a través de la plataforma
Zoom a partir de les 8.30 i fins a les 14.00 hores (aproximadament).

Cognoms i nom
BARBA FIOL, JOSEP
BOADA MERCADO, AXEL
BRUGUES MARTINEZ, SERGI
CAÑIZARES GONZALEZ, VICTORIANA
JOFRE JOAN, JUDIT
LLACH I DALMAU, MARTI
MIRAMBELL MASRAMON, MARIA
MORTE ESTEVEZ, AITOR
ORTEGA BOADA, ADALBERTO
PEREZ CAMERON, MARIONA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NURIA
TORRES FERNANDEZ, NURIA

DNI
XXX6354XX
XXX6469XX
XXX5552XX
XXX3871XX
XXX5222XX
XXX6089XX
XXX9375XX
XXX6414XX
XXX6437XX
XXX6333XX
XXX1044XX
XXX65225XX

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 de mèrits.
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.
Tercer.- PUBLICAR la present resolució a l’ e-TAULER i web municipal.”
L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica

DECRET

Els aspirants són:
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Tercer.- INFORMAR que d’acord amb la base segona d’aquesta convocatòria,
les persones aspirants que no han acreditat mitjançant certificat de nivell de
català, estar en possessió del nivell C1 del Marc Comú Europeu de referència
per a les llengües (MECR) o equivalent hauran de realitzar l’examen
posteriorment en cas de superar l’entrevistat personal. Es contactarà amb els
aspirants per informar-los del dia i hora que se’ls convocarà.

Número: 2021-0367 Data: 12/03/2021

S’enviarà un correu electrònic a tots els aspirants per tal d’informar de
l’hora de l’entrevista i de les instruccions per tal de realitzar la connexió.

