
                
 
 
 
 

 
 
 

Edicte sobre la modificació dels membres del tribunal qualificador que ha de valorar 
les proves de la convocatòria per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de 
coordinador/a d’activitats esportives 
 
El president del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot en data 19 de novembre de 2019 
ha dictat la següent resolució: 
 
“Vist el decret del President del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot de data 6 de 
novembre de 2019 amb número d’expedient IE012019000054 referent a la convocatòria del 
procés de selecció per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de coordinador/a 
d’activitats esportives en el qual es resol el següent: 
 

1. Aprovar la llista provisional d’admissió i exclusió d’admissió i exclusió d’aspirants. 
2. Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc dies naturals, comptadors a 

partir de l’endemà de la publicació de la resolució, per formular davant la presidència 
les reclamacions que creguin oportunes. 

3. Designar el tribunal qualificador. 
4. Aprovar la llista provisional d’aspirants que no acrediten el certificat de nivell de 

suficiència de català (C1 del MERC) de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura, equivalent o superior. 

5. Fixar la data, el lloc i l’hora de realització de les proves. 
 
Atès que el dia 11 de novembre de 2019 va finalitzar el termini per formular reclamacions. 
 
Atès que les senyores Margarida Coma Bosch i Núria Sucarrat Ortiz, que formen part del 
tribunal com a representants de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, han 
comunicat que no podran assistir els dies de les proves. 
 
Vista la nova designació de representants enviada per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya que modifica la composició del tribunal qualificador. 
 
DECRETO:  
 
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’admissió i exclusió d’aspirants següent, per ordre de 
alfabètic:  
 
a) Aspirants admesos/es:  
 

 Cognoms, Nom DNI, NIE o passaport 

1 BUSQUETS FRIGOLA MARC 7792****N 

2 BUTINYÀ SITJÀ JOAN 4635****T 

3 DÍAZ PALOMERAS ALBERT 4034****W 

4 JIMÉNEZ AGUILAR LLUC 4363****R 

5 LLORENS IBORRA  JOSEP MARIA 4037****V 

6 MANTÉ SOLÀ LAIA 4157****L 

7 MOSSOLL CLOS BIEL 4363****A 

8 PÉREZ CLARA JOSE 4053****B 

9 PAGÈS NOGUÉ SANDRA 4034****X 

10 PARRAMON PICOLA ALBERT 7792****X 

11 PLA SAAVEDRA MARIO 4051****Y 

12 PRAT BLANCH MARC 7792****Y 

13 ROVIRATA VILELLA ANNA 4715****E 



                
 
 
 
 

 
 
 

14 RUIZ SEGURA ELISA 4053****C 

15 SAINZ DE AZUELO PUIG JORDI 3937****A 

 
Si el Tribunal té coneixement que algun o alguna aspirant no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà 
proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si escau, es 
posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades 
als efectes pertinents.  
 
b) Aspirants exclosos/es: no n’hi ha. 
 
Segon.- Exposar les llistes d’admissió i exclusió d’aspirants en el tauler d’anuncis de la 
pàgina web del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot i de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Modificar la designació del tribunal qualificador que estarà format pels següents 
membres:  
 
President/a:  La cap del servei de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olot o 

persona en qui delegui. 
Sra. Lídia Fernández Brugués  
Suplent: Sra. Margarida Miró Padrós  
 

Vocals:  Un o una treballadora del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot o 
d’una altra administració pública d’igual o similar categoria al lloc de 
treball que es convoca. 
Sr. Carles Ramonet Costa 
Suplent: Sra. Mireia Garcia Llongarriu 
 
Un o una treballadora de l’Ajuntament d’Olot o d’un organisme autònom 
depenent d’igual o similar categoria al lloc de treball que es convoca. 
Sr. Miquel Roca Joan   
Suplent: Sr. Joan Freixes Figuerola  
 
Un/a representant designat per l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya. 
Sr. Rafel Planas Mayolas 
Suplent: Sra. Mònica Ricou Casal 
 

Secretari/a:   La secretària general de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui delegui.  
Sra. Maria Glòria Gou Clavera 
Suplent: Sr. Miquel Torrent Compte 

 
Quart.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants que no acrediten el certificat de nivell de 
suficiència de català (C1 del MERC) de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura, equivalent o superior i que hauran de realitzar la prova de 
coneixement de català establerta a la base vuitena: 
 

 Cognoms, Nom DNI, NIE o passaport 

1 PLA SAAVEDRA MARIO 4051****Y 

 
Cinquè.- La prova de coneixements de llengua castellana no es durà a terme atès que totes 
les persones aspirants admeses tenen la nacionalitat espanyola. 



                
 
 
 
 

 
 
 

 
Sisè.- Fixar la data, el lloc i l’hora de realització de les proves següents:  
 

1. Prova teòrica. El dia 21 de novembre de 2019 a les 10h del matí a la seu de la 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (Carrer Pere Fontanella, núm. 3 – Edifici 
Can Monsà), queden convocades les persones aspirants admeses i els i les 
membres del tribunal.  

2. Prova pràctica. El dia 21 de novembre de 2019 a les 12h del matí a la seu de la 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (Carrer Pere Fontanella, núm. 3 – Edifici 
Can Monsà), queden convocades les persones aspirants que hagin superat la 
prova teòrica i els i les membres del tribunal.  
 

3. Prova avaluació de competències. El dia 28 de novembre de 2019 a les 9:30h 
del matí a la seu de l’àrea d’Ocupació de l’Ajuntament d’Olot (Carrer Mestre 
Falla, núm. 47 – Mas les Mates), queden convocades les persones aspirants que 
hagin superat la prova pràctica i els i les membres del tribunal.”  

 
Olot, 19 de novembre de 2019 
 

               
 

 

 


