D’acord amb el que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de Personal al servei de les entitats local, aquesta convocatòria ha de ser objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Exp.: 2339/2020
L’Alcaldessa de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 20211108, de data 5 de juliol de 2021, va adoptar la següent resolució:
“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
ARES LOPEZ, SANDRA
BOSCH RESCALVO, JOAN JOSEP
BOUTIN BOUTIN, FREDERICK
CAMOS DESPLANS, PEDRO
CARRANZA RODRIGUEZ, JUAN
CLIMENT COROMINAS, JAVIER
COSTAS LARRETEGUY, VICTOR
CRUMOLS FERRON, RAQUEL
FERNANDEZ TEJERA, FELIPE
GASSIOT LOPEZ, OSCAR
GAZQUEZ VALIÑO, MIGUEL ANGEL
GONZALEZ RUIZ, JOSE NICOLAS
GUARDIOLA BERGE, FRANCISCA A.
HERNANDEZ QUIRANTE, VERONICA
MORENO ABAD, FRANCISCO JOSE
PEREZ VELASCO, DAVID
PLANAS MARTI, POL
PRAT CLAPAROLS, FERRAN
ROS GOMEZ, CECILIA GEMMA
ROSELL REYES, VICTOR
SORRIBES LLORENTE, MIREIA
SUÑER GELADA, RAIMON
TEIXIDOR COSTAL, JOAN

DNI
XXX6365XX
XXX4856XX
XXX9820XX
XXX4005XX
XXX6184XX
XXX9018XX
XXX5475XX
XXX4771XX
XXX9043XX
XXX6298XX
XXX5048XX
XXX5945XX
XXX8799XX
XXX5156XX
XXX5460XX
XXX6306XX
XXX7120XX
XXX4301XX
XXX7633XX
XXX9481XX
XXX5423XX
XXX4185XX
XXX3382XX
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Edicte de la relació d’admesos i exclosos de manera provisional, de la convocatòria per seleccionar
un conserge d’escola, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

Cognoms i nom
BOADA BARRAGAN, FRANCESC
BOUKAISS EL ARABI, HICHAM
EREÑU MORETTI, DIEGO
GARCIA AMO, HELENA
ORTIZ CASTILLO, NURIA

DNI
XXX9013XX
XXX0779XX
XXX8529XX
XXX6421XX
XXX0440XX

SALA ROVIRA, FRANCISCO JAVIER

XXX3229XX

Motiu d’exclusió provisional
5
1a, 1b, 2, 3, 4, 5 i 6
1a, 1b, 3, 5 i 6
5
1a, 1b, 2, 3, 5 i 6
1a, 1b, 2, 3, 4, 5 i 6

Motius d’exclusió provisional:
A la sol·licitud presentada:
1a. No manifesta que reuneix tots i cadascun dels requisits de la convocatòria.*
1b. No manifesta que són certes les dades que s’indiquen a la sol·licitud sota la
seva responsabilitat.*
2. No adjunta còpia del document nacional d’identitat en vigor.
3. No adjunta el currículum vitae acadèmic i professional actualitzat.
4. No adjunta còpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió d’alguna
titulació acadèmica especificada a la bases segona.
5. No adjunta declaració responsable de l’annex 2, de la present convocatòria,
complimentada i signada. *
6. No adjunta declaració responsable de l’annex 4, de la present convocatòria,
complimentada i signada. *

* La instància normalitzada de l’annex 3 i la declaració responsable de l’annex 2 i de l’annex 4 es
poden descarregar de la convocatòria publicada a la pàgina web municipal).

D’acord amb la base cinquena de la present convocatòria, es concedirà un termini de
10 dies hàbils, a partir del dia següent al de la publicació de la present resolució al
BOP de Girona, per a esmenes i possibles reclamacions.
Segon.- DESIGNAR, d’acord amb la base sisena de la convocatòria, el Tribunal
Qualificar dels exercicis, que estarà format pels següents membres:
President:
Vocals:

Titular: Sílvia Tabernero Jódar
Suplent: Joan Serra Perals
Titular: Anna Bes Valls
Suplent: Ana Gil Ripoll
Titular: Jean Pierre Forteà Roca
Suplent: Jordi González Matamoros
Titular: Carmen Gálvez Sibajas
Suplent: M. Carmen Rodríguez Hernández
Titular: Rosa M. Saló Payet, designada per l’EAPC
Suplent: Mireia Martínez Martínez, designada per l’EAPC

Butlletí Oficial de la Província de Girona

(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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Aspirants exclosos de manera provisional:

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal Qualificador, el dilluns
20 de setembre de 2021 a les 8.30 hores del matí a la Casa de Cultura de
Llançà, situada a la plaça Major, 3.
Quart.- FIXAR com a data de realització de l’exercici de la fase prèvia, la prova de
llengua catalana el dilluns 20 de setembre de 2021 a les 9.00 hores del matí a la
Casa de Cultura de Llançà, situada a la plaça Major, 3.
Les persones aspirants que no han acreditat mitjançant certificat de nivell de
català, estar en possessió del nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència per a
les llengües (MECR) o equivalent, per a la prova equivalent al nivell demanat són les
següent:
Relació d’aspirants que hauran de realitzar la prova de català:
Cognoms i nom
BOUKAISS EL ARABI, HICHAM
BOUTIN BOUTIN, FREDERICK
CAMOS DESPLANS, PEDRO
CLIMENT COROMINAS, JAVIER
COSTAS LARRETEGUY, VICTOR
EREÑU MORETTI, DIEGO
GASSIOT LOPEZ, OSCAR
ORTIZ CASTILLO, NURIA
PEREZ VELASCO, DAVID
SALA ROVIRA, FRANCISCO JAVIER
SUÑER GELADA, RAIMON

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.
Cinquè.- FIXAR com a data de realització del primer i segon exercici de la fase
d’oposició (prova de coneixements teòrics i prova de coneixements pràctics) el
dimarts 21 de setembre de 2021 a les 9.00 hores del matí a la Casa de Cultura
de Llançà, situada a la plaça Major, 3.
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Assessora tècnica especialista prova de català: Imma Trias i Pilsa
Assessor tècnic especialista en la matèria: Marc Parés Sucarrat
Assessor tècnic especialista prova psicotècnica: Tècnic de selecció i avaluació
acreditat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
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La secretaria del tribunal recaurà en un empleat municipal del departament de
personal qui actuarà amb veu però sense vot.

Setè.- PUBLICAR la present resolució al BOP de Girona, a l’ e-TAULER i al web
municipal.”
Llançà, amb data de signatura electrònica

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Núria Escarpanter Olivet
L'Alcaldessa
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Sisè.- FIXAR com a data de realització del tercer exercici de la fase d’oposició
(prova psicotècnica) el dimarts 28 de setembre de 2021 a les 9.00 hores del matí
a la Casa de Cultura de Llançà, situada a la plaça Major, 3.
Aquesta prova es realitzarà a totes les persones aspirants que no hagin estat
eliminades en els exercicis anteriors.

Document signat per Núria Escarpanter Olivet - DNI (TCAT)
en data 07/07/2021

Signat per:
Diputació de Girona

