
 

 

 

ANUNCI D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I 
EXCLOSES AL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL 
D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES DE L’AJUNTAMENT DE TORREFARRERA 
 

En compliment de les bases específiques que han de regir el procés selectiu per 
constituir una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves, grup C2 de l’Ajuntament de 
Torrefarrera, publicades al BOP de Lleida núm. 57 de 23 de març i al DOGC 8635 de 28 
de març de 2022, per Decret d’Alcaldia núm. 391/2022 de 16 de juny s’ha resolt el següent: 
 
Primer.- Aprovar la relació definitiva de persones admeses i excloses per participar al 
procés selectiu per constituir una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves, grup C2 de 
l’Ajuntament de Torrefarrera i si s’escau, els motius d’exclusió, així com la llista provisional 
de persones exemptes  de realitzar l’exercici de coneixement de llengua catalana:  
 
Aspirants admesos/es definitivament, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de català 
requerit: 
 

Nom i cognoms DNI Prova de català 

Sonia Gort Pallas **7421*** Exempt/a 

Maria Ángeles Clota Coll **0748*** Exempt/a 

Elisabet Ana Teixido Jornet **7014*** No exempt/a 

Anna Guillamet Teixido **9037*** No exempt/a 

Manuela Montserrat Pijuan **0819*** No exempt/a 

Ivan Herranz Carrera **0487*** No exempt/a 

Marta Subiran Delgado **4777*** Exempt/a 

Nerea Arenas Canovas **3999*** Exempt/a  

Elisabet Besa Brovia **2611*** No exempt/a 

Maria Carmen Beltran Gaseni **3874*** Exempt/a 

David De La Sierra Gadea **6952*** Exempt/a 

Yasmina Escabias Roca **6879*** No exempt/a 

Fatou Tarawally **1701*** No exempt/a 

Soraya Ferrer Ramos **7418*** Exempt/a 

Jose Antonio Playan Claverol **6853*** Exempt/a 

Monica Perez Blanco **6794*** Exempt/a 

Helenia Perez Saavedra **0739*** No exempt/a 

Edda Boldu Montagut **0523*** No exempt/a 

Sara Carrey Magaña **6905*** Exempt/a 

Arnau Salvia Perelló **2568*** Exempt/a 

Francisca Calero Suarez **7359*** Exempt/a 

Elsa Garcia Aguayo **6926*** Exempt/a 

Annabel Perez Casas **0921*** No exempt/a 

Maria Soledad Jimenez Jodar **7360*** Exempt/a 

Roser Mota Vallés **7195*** Exempt/a 

Maria Garrabe Coscolluela **0900*** Exempt/a 



 

 

Begoña Millas Garcia **7463*** No exempt/a 

Gemma Duran Garcia **7284*** No exempt/a 

Sandra Grau Pifarré **6981*** Exempt/a 

Carolina Berga Rodriguez **7447*** Exempt/a 

Adoracion Ojeda Contreras **6922*** Exempt/a 

Rosa Maria Baudilio Vallverdu **5786*** No exempt/a 

Ana Maria Campos Valverde **7095*** Exempt/a 

Carolina Antelo Barri **7071*** Exempt/a 

Elisabet Porras Verdaguer **3403*** Exempt/a 

Immaculada Monell Ramon **7025*** No exempt/a 

Elisabet Ribera Gomez **6834*** Exempt/a 

Maria Rosa Mateu Ferrer **7320*** Exempt/a 

Aranzazu Cabrera Gurruchaga **6823*** Exempt/a 

 
 
 
Aspirants exclosos/es definitivament, amb indicació del motiu d’exclusió provisional i de 
l’acreditació del nivell de català requerit: 
 
 

Nom i cognoms DNI 
Prova de 
català 

 
Motiu d’exclusió 

Maria Jose Garrido 
Castillo **7182*** No exempt/a 

-No acredita el requisit de la titulació exigida a 
l’apartat  3.3. de les bases 

Mercedes Sanchez 
Martinez **7473*** Exempt/a 

- No  aporta documentalment el DNI, NIE o, si escau, 
el passaport , exigit a l’apartat 4.2 de les bases 

Mariona Ines 
Castellnou Mazarico **6957*** Exempt/a 

- No acredita declaració responsable de l’Annex III, 
exigit a l’apartat 4.2 de les bases 

Ana Maria Cazorla 
Lanchazo **0549*** Exempt/a 

- No acredita declaració responsable de l’Annex III, 
exigit a l’apartat 4.2 de les bases 

Romy Verdes Torres **0807*** Exempt/a 
-No acredita el requisit de la titulació exigida a 
l’apartat  3.3. de les bases 

Maria Robles Ruiz **9818*** No exempt/a 

- No  aporta documentalment el DNI o, si escau, el 
passaport  
-No acredita el requisit de la titulació exigida a 
l’apartat 3.3. de les bases 
- No acredita declaració responsable de l’Annex III, 
exigit a l’apartat 4.2 de les bases 

Katherine Fernanda 
Herrera Badillo **9422*** No exempt/a 

- No aporta declaració responsable de l’Annex III, 
exigit a l’apartat 4.2 de les bases degudament 
signada 

Tatiana Ingrid 
Puigvecino Forcat **0871*** Exempt/a 

- No aporta declaració responsable de l’Annex III, 
exigit a l’apartat 4.2 de les bases degudament 
signada 

Nuria Oro Anton **6895*** Exempt/a 
- No acredita declaració responsable de l’Annex III, 
exigit a l’apartat 4.2 de les bases 

Francesc Fortuny 
Milan **9355*** Exempt/a 

- No acredita declaració responsable de l’Annex III, 
exigit a l’apartat 4.2 de les bases 

 
 
Segon. Convocar el Tribunal per a la seva constitució, el dia 30 de juny de 2022 a les 
08:00h.  
 



 

 

Tercer.- Fixar l’inici del procés selectiu i convocar els aspirants admesos que no hagin 
acreditat el nivell C1 de llengua catalana, a la realització de la prova especifica de llengua 
catalana el dia 22 de juny de 2022 a les 09:00 hores al local social de l’Ajuntament de 
Torrefarrera, Carrer Major, 35 Planta Baixa. 
 
Quart.- Convocar els aspirants admesos i els que, si s’escau, hagin superat la prova 
especifica de llengua catalana el dia 30 de juny de 2022 a les 10:00 hores a la Sala Social 
de l’Ajuntament de Torrefarrera, C. Major, 35, Planta Baixa, per a la realització de les 
següents proves: 
 

- Prova de coneixements teòrics, consistent a contestar per escrit, un total de 25 
preguntes (més 5 preguntes de reserva), preguntes tipus test, proposades pel 
Tribunal i relacionades amb els temes de l’Annex I de les bases.  
Les persones candidates disposaran d’un temps de 45 minuts per a la realització de 
la prova i no podran disposar de textos legals per a la seva realització. 

 
Cinquè.- Publicar aquest decret al tauler electrònic de l’Ajuntament de Torrefarrera i a la seu 
electrònica en l’enllaç https://seu-e.cat/web/torrefarrera. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc per al seu coneixement.  
 
 
Torrefarrera, 17 de juny de 2022 
 
L’Alcalde 
Jordi Latorre i Sotus 
 

 
 


