Expedient número X2021000581
ANUNCI
LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES A LES PROVES DE
SELECCIÓ URGENT, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA
BORSA DE TREBALL PER COBRIR VACANTS A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA (GRUP C1) EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL INTERÍ,
DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DETERMINACIÓ DEL DIA DE LES
PROVES
Per Resolució de l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació número 2021DECR000487
de 14 de juliol de 2021, s’ha resolt:
PRIMER.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos/es i
exclosos/es per a participar en el procés selectiu que serà exposada al públic al
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en l’E-tauler de la pàgina web de la corporació:
ADMESOS/ES:
COGNOMS I NOM

DNI
***3039**

CLAUDIA CONGOST PRATS
MARIONA GONZALEZ VENTURA

***4946**

JORDINA COSTART SANCHEZ

***3316**

ANNA SANCHEZ PLANTALECH

***8181**

ALEXANDRA PEREZ RUIZ

***3234**

NONA PUJADES SANCHEZ

***6801**

MARIA COLL MASSO

***0480**

MARIONA FERRAGUT QUER

***4745**

MARIONA PALOMERAS CLA

***3953**

ALBA LAMOLDA PACHON

***2836**

ROXANA ISABEL LUNA OROSCO

***2936**

SILVIA PALOMO LOPEZ

***3964**

FATIMA AHSSAYAN EL MADAGHRI

***6763**

MERCÈ MASMIQUEL PLANAGUMA

***5806**

CARLA TUBERT BLANES

***7598**

MIREIA BENITEZ MOLLA

***3228**

PAULA LIÑAN VALLES

***4877**

CRISTINA SANCHEZ ESPADA

***6482**

CRISTINA MITJAVILA BOU

***2054**

HELLEN CAROLINE ULLOA ALVARADO

***8777**

MARIA ANTONIA SANCHEZ LENGUA

***7833**

LAURA SERRANO RABANEDA

***8151**

LAIA GASULLA I GUTIÉRREZ LARRAYA

***6613**

ELISENDA DOTES COMAS

***3767**

MONTSERRAT GISBERT CARBO

***6002**

SARA RIERADEVALL RIERA

***6580**

LAURA MORAGAS MOLLFULLEDA

***8988**

SEGON.- Designar els/les membres que a continuació s’esmenten per a
integrar el tribunal qualificador:
* Presidenta:
-Titular: Sra. Anna Vinyes-Miralpeix Gasso, Directora de la Llar d’infants de
Riudellots de la Selva.
-Suplent: Sra. Mercè Johé Roqueta, Educadora de la Llar d’infants de Riudellots de
la Selva.
* Vocal proposat per l’Escola d’Administrac ió Pública:
- Titular: Sr. Jaume Roca Suriñach, Educador Social del Consorci de Benestar Social
del Gironès-Salt.
- Suplent: Sr. Francesc Ortiz Amat, Secretari de l’Ajuntament de Santa Susanna.
* Secretària:
- Titular: Sra. Montserrat Fàbrega i Comas, tècnica d’Administració General de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
- Suplent: Sra. Èlia Massó i Tamayo, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva.

TERCER.- Declarar exempts de la realització de la primera prova
d’acreditació de coneixements orals i escrits de llengua catalana, a tots/es els/les
aspirants admesos/es, excepte el/la següent aspirant:
DATA
ENTRADA
AJUNTAMENT

REGISTRE
ENTRADA
AJUNTAMENT

COGNOMS I NOM

DNI

MARIA ANTONIA SANCHEZ
LENGUA

***7833**

09/07/2021 E2021003733

LAURA SERRANO RABANEDA

***8151**

09/07/2021 E2021003735

QUART.- Determinar que la primera prova de coneixements de llengua
catalana tingui lloc el proper dia 2 d’agost a les 8:00h a la sala polivalent de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva (Plaça Ajuntament 1), restant-hi
convocats/ades, mitjançant la present resolució, els/les aspirants no exempts
de la prova de català d’acord amb el punt tercer.
CINQUÈ.- Determinar que la segona prova teòrica i pràctica, es durà a
terme el proper dia 2 d’agost de 2021 a les 10:00 hores, a la sala polivalent
de l’Ajuntament de Riudellots (plaça de l’Ajuntament, 1), restant-hi
convocats/ades, mitjançant la present resolució, els/les aspirants admesos, així
com convocar els membres del tribunal.
L’ordre d’actuació dels aspirants es farà per número de registre d’entrada de
l’Ajuntament de Riudellots, de les sol·licituds presentades per formar part del
procés de selecció.
SISÈ.- Apercebre els/les aspirants que segons disposa la base sisena de les
bases generals que regeixen el procés selectiu, per a cada exercici els aspirants
seran citats mitjançant crida única i s’identificaran amb el corresponent document
d’identitat. Els aspirants que no compareguin en el lloc, data i hora assenyalats,
fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés
selectiu. En qualsevol moment els Tribunals podran requerir als/les opositors/es
l’acreditació de la seva personalitat.
SETÈ.- Els aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir de la
publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Riudellots, per tal d’esmenar les
faltes que calgui o acompanyar els documents que siguin preceptius i/o presentar
reclamacions.
VUITÈ.- Publicar aquesta resolució al Taulell d’anuncis electrònic i a la se u
electrònica de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de conformitat amb l’establert
a la base quarta i informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que
tingui lloc.

Per la qual cosa que es fa pública per a general coneixement.

L’Alcaldessa,
Montserrat Roura i Massaneda

Signat electrònicament.

