
 

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN EL PROCEDIMENT SELECTIU 

PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A TÈCNIC/A DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓ 

AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA 

 

ASPIRANTS ADMESOS     CATALÀ 

**5274*** COMAS MORENO, JORDI  Acreditat 

**3318*** CONTRERAS AGUILERA, ENRIQUE No acredita el nivell de català 

**3662*** DE BOLÓS I JULIÀ, MARIA ELVIRA Acreditat 

**3029*** FERNANDEZ ROSSELL, SUSANNA Acreditat 

**3645*** GONZÁLEZ MÁRQUEZ, SAIDA  Acreditat 

**1765*** GRAELLS AGUILERA, ELISABET  Acreditat 

**3451*** XIRGO CARRION, MARIONA  No acredita el nivell de català 

**9198*** YEBRA MITJÀ, MIREIA   Acreditat 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS I MOTIU DE L’EXCLUSIÓ: 

 

**5453*** CAIROL GUARDIOLA, MIREIA  

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. 

**5966*** EDO ESPINA-WEBB, ALEXANDRA  

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. 

**5780***  TEJADA CHARNECO, ALEIX  

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 ni la fotocòpia del DNI. 

**4435*** VON DER KETTENBURG CALLOL, BLANCA ERIKA 

No estar en possessió de la titulació exigida per participar en el procés selectiu d’acord amb les 

bases. 

 

Les persones interessades en el procediment poden presentar al·legacions fins el dia 1 de juny 

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. 



 

Data de les proves 

El primer exercici del procés selectiu es portarà a terme el dia 20 de setembre de 2021 a les 

8.15 h, a les dependències de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. 

 

Girona, 25 de maig de 2021 

 

El president del Comitè executiu, 
Joaquim Ayats Bartrina           


