Exp.: 1807/2021
Concurs oposició 1 plaça dinamitzador de joventut
CF/lr

Núria Escarpanter i Olivet, Alcaldessa Presidenta d'aquest Ajuntament, amb data de
signatura electrònica, ha dictat el Decret següent:

En la mateixa resolució s’aprovaven les bases per les quals es regiran les proves
corresponents. Aquestes bases es publiquen al BOP de Girona núm. 169 de data 2
de setembre de 2021.
El dia 22 de setembre de 2021 va finalitzar va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per a prendre part a l’esmentat concurs oposició.
En data 29 de setembre 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.
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.

Número: 2021-1652 Data: 18/10/2021

“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 d’agost de 2021, es convoquen les proves
selectives mitjançant el procediment de concurs oposició i en torn lliure, per tal de
seleccionar un dinamitzador de joventut, a jornada complerta i pel període de 12
mesos.

DECRET

HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la llista definitiva següent:
Aspirants admesos:
Cognoms i nom
AGUSTI GOMEZ, LAURA
CULTER SANCHEZ, GEMMA
JODAR CARALT, JUDITH
KANDIL AFKIR, SOUKAINA
PUJADAS PERELLO, ERIC
RODRIGUEZ MARTINEZ, ISABEL

DNI
XXX5698XX
XXX4368XX
XXX2186XX
XXX5747XX
XXX9013XX
XXX1662XX

Aspirants exclosos:
Cognoms i nom
BARBOSA CABEZOS, MARTA
TORRENT GENIS, XENIA

DNI
XXX5675XX
XXX5582XX
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Núria Escarpanter Olivet (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 18/10/2021
HASH: 2f3badd39227ff72118311059a35f33f

Decret d'Alcaldia

Segon.- DESIGNAR, d’acord amb la base sisena de la convocatòria, el Tribunal
Qualificar dels exercicis, que estarà format pels següents membres:
President:

Titular: Sílvia Tabernero Jódar
Suplent: Joan Serra Perals

Vocals:

Titular: Fran Gutiérrez Vivas
Suplent: Neus Antich Fulcarà
Titular: Joan Salellas Soler, Tècnic especialista en la matèria
Suplent: Rosa Maria Saló Payet
Titular: Jordi Abadal Cortada
Suplent: Ana Gil Ripoll

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal Qualificador, el dilluns 15
de novembre de 2021 a les 9.00 hores del matí a l’Ajuntament de Llançà, situat a
l’av. Europa, 37.
Quart.- CONVOCAR a l’aspirant Judith Jodar Caralt per a la realització de l’exercici
de la fase prèvia, la prova de llengua catalana del nivell C1, el dilluns 15 de
novembre de 2021 a les 9.00 hores del matí a l’Ajuntament de Llançà, a l’av.
Europa, 37.
Aquesta prova es valorarà amb el resultat d’apte o no apte; en cas de ser declarat no
apte l’aspirant quedarà automàticament eliminat de la convocatòria.
En cas que la persona aspirant presenti l’esmentat certificat de nivell, com a termini
màxim abans de l’inici de la prova, quedarà exempta de la seva realització.
Cinquè.- CONVOCAR per a la realització del primer i segon exercici de la fase
d’oposició (prova de coneixements teòrics i prova de coneixements pràctics) el
dimarts 16 de novembre de 2021 a les 9.00 hores del matí a la Casa de Cultura
de Llançà, situada a la plaça Major, 3.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als membres del Tribunal i a l’assessora
especialista de la prova de català i PUBLICAR la present resolució a l’ e-TAULER i al
web municipal.”
L'Alcaldessa,
Llançà, amb data de signatura electrònica

DECRET

 Assessora tècnica especialista prova de català: Imma Trias i Pilsa
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La secretaria del tribunal recaurà en un empleat municipal del departament de
personal qui actuarà amb veu però sense vot.

Número: 2021-1652 Data: 18/10/2021

Titular: M. Carmen Noguera Pérez, designada per l’EAPC
Suplent: Zoa Molons de San Román, designada per l’EAPC

