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RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN EL PROCEDIMENT SELECTIU 
PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL D'UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR AMB FUNCIONS DE CAP DE 
SALA DE LA FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA 

ASPIRANTS ADMESOS     CATALÀ 

**3190*** CHICANO REQUENA, DANIEL  No acreditat 

**0012*** FELIU PRATS, FRANCESC XAVIER Acreditat 

**0054*** FERNANDEZ LLOPIS, NIL  Acreditat 

**6219*** FERRER PALOMAS, JUDITH  Acreditat 

**9802*** GIBERT MIR, JOAQUIM   Acreditat 

**5524*** ILLA COSTA, ANDREU   Acreditat 

**0597*** REQUENA GARCIA, OLGA  No acreditat 

**3413*** RODRIGUEZ ZARCO, LLUÍS  Acreditat 

**5765*** ROSSELL PUJOL, ANNA   Acreditat 

**8491*** SABATE PRAT, MARINA   Acreditat 

**5455*** SALGUERO GARCIA, RUBEN  Acreditat 

**5940*** SELLABONA I CULLELL, ANNA  Acreditat 

**3313*** SUBIRÀ SERIÑÀ, JORDI   Acreditat 

**5789*** VAN WIJHE MARTORELL, ÀLEX  Acreditat 

ASPIRANTS EXCLOSOS I MOTIU DE L’EXCLUSIÓ: 

**1721*** DUNCA, BRIGHITTA ISABELLA    

No haver adjuntat a la sol·licitud per participar en el procés selectiu la manifestació explícita que 
es reuneixen totes les condicions exigides en les bases. 

**8322*** DE MINGO PORTALS, EMMA   

No haver adjuntat a la sol·licitud per participar en el procés selectiu la manifestació explícita que 
es reuneixen totes les condicions exigides en les bases. 

**3416*** BAEZA FÉLEZ, MONTSERRAT   

No haver adjuntat a la sol·licitud per participar en el procés selectiu la manifestació explícita que 
es reuneixen totes les condicions exigides en les bases. 

**6657*** POZO GUTIÉRREZ, DAVID   

No haver adjuntat a la sol·licitud per participar en el procés selectiu la manifestació explícita que 
es reuneixen totes les condicions exigides en les bases. 

 

Les persones interessades en el procediment poden presentar al·legacions fins el dia 20 
d’octubre d'enguany. Transcorregut aquest termini, i un cop resoltes les al·legacions que es 
puguin presentar, es publicarà la relació definitiva de persones admeses i excloses. 

Les al·legacions es poden presentar a les oficines de la Fundació de forma presencial de dilluns 
a divendres i de les 8h a les 15h, o bé per qualsevol dels altres mitjans previstos a l'article 16.4 
de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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Aquesta relació es publica sens perjudici de les possibles sol·licituds que es puguin rebre per 
correu fins al dia de l’inici de les proves i que hagin estat efectuades dins de termini. 

 

Data de les proves 

El primer exercici del procés selectiu es portarà a terme el dia 15 de novembre de 2021 a les 9 
hores, a les dependències de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. 

 

Girona, 13 d’octubre de 2021 

 
El president del Comitè executiu, 
Joaquim Ayats Bartrina         


