Edicte sobre l’aprovació de la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants, la
designació del tribunal i la fixació de la data, del lloc i de l’hora de la primera prova del
procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal,
categoria tècnic/a Mitjà/na per al dispositiu d’empresa i per al dispositiu d’ocupació.
El President de DinàmiG en data 25 d’octubre de 2022 ha dictat la següent resolució:
“La Presidència del Consorci DinàmiG – Agència d’innovació i desenvolupament de la
Garrotxa per decret del dia 28 de juliol de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació de les bases i
la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral
temporal, categoria tècnic/a mitjà/na per al dispositiu d’empresa i per al dispositiu d’ocupació,
pel sistema d’oposició en torn lliure, publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 150 del 8 d’agost de 2022.
La Presidència del Consorci DinàmiG – Agència d’innovació i desenvolupament de la
Garrotxa per decret del dia 03 d’octubre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació de l’esmena
de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de
personal laboral temporal, categoria tècnic/a mitjà/na per al dispositiu d’empresa i per al
dispositiu d’ocupació, publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona número
191 del 5 d’octubre de 2022, en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 8870 de 11/10/2022 i al tauler d’anuncis electrònic de DinàmiG el 10/10/2021.
Atès que el termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés de selecció va
finalitzar el dia 21 d’octubre de 2022.
DECRETO:
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants següent, per ordre
alfabètic:
a) Aspirants admeso/es:

Cognoms, Nom

DNI, NIE O PASSAPORT

Admès

LAURA VANDELLOS ROURE

3814 **** N

SI

PATROCINIO MARTOS GARCIA

4781 **** Y

SI

MARA CECILIA MAGNET

3997 **** J

SI

SANDRA GUIJARRO VARGAS

4053 **** C

SI

PERE PICART PEREZ

4035 **** E

SI

ANNA VILA ROSELL

4717 **** W

SI

JOSEP JUANOLA AGUSTI

4035 **** F

SI

MARIA FE NUÑEZ COLL

4037 **** N

SI

MARIA CARMEN PRAT MARTINEZ

4418 **** S

SI

ANGELA GAÑÁN GANGONELLS

O726 **** S

SI

CRISTINA TRABAJO MORALES

4716 **** E

SI

XENIA PASCUAL SUÑER

4401 **** K

SI

MARIA MINOVAS GRANJA

4363 **** V

SI

ELISABET TEJON GRABALOSA

7791 **** T

SI

DAVID CABANÉ ROMA

4362 **** Z

SI

MICHELA CAPUTO

X087 **** L

SI

LOURDES MARTINEZ AVELLANEDA

7791 **** K

SI

MERITXELL PLANA MALLEN

4036 **** Q

SI

ANNA MARIA MATALLANA PRATS

4563 **** S

SI

MERCEDES REMEDIOS GUEVARA
CARRASCO
ELENA PARRAL MANJON

3809 **** Z
5259 **** L

SI

ADRIÀ GIOL UBACH

4779 **** A

SI

MARIA ARANTZAZU SAS CABREJAS

4354 **** E

SI

SI

Si el Tribunal té coneixement que algun 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:

Cognoms, Nom

DNI, NIE O
PASSAPORT

Admès

CRISTINA MONASTERIO VALLS

5242 **** N

CLAUDIA VIDIELLA BADELL

4673 **** G

NO

JULIA LLIMARGAS LLOP

7792 **** S

NO

MARIA ISABEL TORRES

4350 **** K

NO

NO
MARIA ANGELS CODINACH
ESQUENA
LLUÏSA VILALTA PÉREZ

4036 **** F

MARIA CARME CORCOY PONS

4667 **** R

3937 **** R

Manca declaració jurada

NO

Manca declaració jurada
Manca declaració jurada complerta
(en la segona presentació el document
està en blanc)

4363 **** R
NO

SIGRID MARTINEZ BLANCAFORT

4797 **** D

MONICA EXPOSITO BADOSA

O726 **** W

MARIA LUISA PASCUAL AGUSTI

7790 **** Y

NO
NO

NO
XENIA LOPEZ GARCIA

No acredita titulació acadèmica
suficient
No aporta document d'identitat
No aporta document d'identitat
No aporta document d'identitat
No aporta currículum

NO

NO
NURIA QUINTANA VERNIS

Motiu exclusió

4588 **** D
NO

LAURA CRUAÑAS JOSE

4363 **** Q

NO

CRISTINA CASAS OFERIL

3395 **** L

NO

MARIA EUGENIA CIANCIO
BARNECH

4171 **** H

NO

No acredita titulació acadèmica
suficient
No aporta document d'identitat
No aporta currículum
No acredita titulació acadèmica
suficient
Declaració jurada incorrecte
No acredita titulació acadèmica
suficient
Manca Fotocòpia de la titulació
exigida o resguard d’haver abonat els
drets per a la seva expedició
Declaració incomplerta
Falta signar declaració jurada.
Fora de termini
Fora de termini

Segon.- Exposar les llistes d’admissió i exclusió d’aspirants en el tauler d’anuncis electrònic
de DinàmiG disponible al següent enllaç: https://dinamig.cat/tramits/.
Tercer.- Les persones aspirants disposaran d’un termini de tres dies naturals, comptadors a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per formular davant la presidència les
reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut
produir o per adjuntar la documentació que es requereix a la base segona d’aquesta
convocatòria.
Si no es presenten reclamacions, la llista d’admissió i exclusió d’aspirants es considerarà
definitiva i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es procedirà a notificarla al o a la recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015. Tot seguit, s’esmenarà la llista
d’admissió i exclusió d’aspirants i es publicarà en el tauler d’anuncis electrònic de DinàmiG
disponible al següent enllaç: https://dinamig.cat/tramits/.
Quart.- Designar el tribunal qualificador que estarà format pels següents membres:
President/a:

La gerent de DinàmiG o persona en qui delegui.
Sra. Ariadna Villegas Torras
Suplent: Sra. Mariona Mañà Roca

Vocals:

Un/a representant designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Sr. Joel Mañas Serra
Suplent: Sr. Marc Poveda Mayans

Secretari/a:

La secretària de DinàmiG o persona en qui delegui.
Sra. Glòria Gou Clavera
Suplent: Sr. Miquel Torrent Compte

Cinquè.- El tribunal es podrà constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar
acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància. En les sessions que el
tribunal celebri a distància, els seus membres poden trobar-se en llocs diferents sempre i
quan s'asseguri, per mitjans electrònics, considerats també els telefònics i els audiovisuals, la
identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes
es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la
disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els
mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.
Sisè.- Les persones aspirants que no han acreditat nivell de suficiència de català (certificat
C1) o equivalent hauran de superar una prova de català equiparable a aquest nivell i hauran
de ser declarades aptes per tal de poder continuar en el procés de selecció. Les proves es
realitzaran després de la fase d’oposició i només a aquelles persones que les hagin superat.
Aquestes persones són les següents:

Cognoms, Nom
MARIA MINOVAS GRANJA
NURIA QUINTANA VERNIS
MARIA LUISA PASCUAL AGUSTI

Setè.- La prova de coneixement de la llengua castellana no es durà a terme atès que totes
les persones aspirants admeses tenen la nacionalitat espanyola o certificació acadèmica que
acredita estar en possessió del diploma d’espanyol. .
Vuitè.- Fixar la data, el lloc i l’hora de realització de les proves següents:


Prova competencial i prova pràctica. El dia 8 de novembre de 2022 a les 9h
al mas les mates (C/Mestre Falla 47, d’Olot) queden convocades les persones
aspirants admeses i els i les membres del tribunal.

Olot, 25 d’octubre de 2022

