
ANUNCI  D’APROVACIÓ  DE  LA  RELACIÓ  DEFINITIVA  DE  PERSONES  ADMESES  I 
EXCLOSES AL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE 
PERSONES LOCUTORES-REDACTORES DE RÀDIO EMUN FM.

En compliment de les bases especifiques que han de regir el procés selectiu per constituir 
una  borsa  de  treball  de  persones  locutores-redactores  de  Ràdio  EMUN  FM,  grup  C2, 
publicades al Bop de Lleida núm. 144 de 28 de juliol de 2022, per decret de Presidència de 
data d’avui 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 de persones locutores-redactores de ràdio 
EMUN FM (C1) 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

Daniel Tejedor Perez **6981*** Exempt/a 
Anna Jordà Agut **5162*** Exempt/a 

Ana Gasol Ardiaca **7360*** Exempt/a 
Xavier Garcia Baulas **9179*** Exempt/a 

Laia Gairi Pallares **0565*** No exempt 
Clara Gasol Salmeron **0507*** No exempt 

Aspirants exclosos/es definitivament, amb indicació del motiu d’exclusió:

Nom i cognoms DNI
Prova de 
català Motiu d’exclusió

Bernat Herrandiz 
Serentill **9845*** 

No 
exempt/a

-No  acredita  el  requisit  de  la  titulació 
exigida a l’apartat  4 e) de les bases

Segon.- Convocar el  Tribunal  per a la seva constitució, el  dia 25 d’agost  de 2022 a les 
08:30h. 

Tercer.-  Fixar l’inici del procés selectiu i convocar els aspirants admesos els dies  25 i 26 
d’agost, a la tercera planta de l’Ajuntament de Torrefarrera, C. Major, 35, per a la realització 
de la  prova pràctica,  que  consistirà  a desenvolupar,  durant  una hora,  diversos exercicis 
pràctics, sobre qüestions relacionades amb les funcions a desenvolupar i el contingut del 
temari.

Nom i cognoms DNI Prova de català
Dia  i  hora  de  la  prova 
pràctica

Anna Jordà Agut **5162*** Exempt/a Dia 25 a les 10 h

Ana Gasol Ardiaca **7360*** Exempt/a Dia 25 a les 11 h

Xavier Garcia Baulas **9179*** Exempt/a Dia 25 a les 12 h

Laia Gairi Pallares **0565*** No exempt Dia 26 a les 11 h

Clara Gasol Salmeron **0507*** No exempt Dia 26 a les 12 h

Daniel Tejedor Perez **6981*** Exempt/a Dia 26 a les 13 h



Quart.- Els aspirants que hagin superat la prova pràctica, i que no acreditin el nivell C1 de 
llengua catalana, es convocaran per la realització de la prova especifica de llengua catalana 
durant la primera quinzena de setembre de 2022, mitjançant anunci a la web municipal. 

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 Consell General del Consorci Emun en la propera sessió que tingui 
lloc per al seu coneixement. 

Torrefarrera, 24 d’agost de 2022

El president

Jordi Latorre i Sotus


