
 

 

 
ANUNCI D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I 
EXLOSES 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 (C1), publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 144 de 28 de juliol de 2022 i al tauler 
d’anuncis municipal de la mateixa data, s’ha resolt el següent:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la relació 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 provisionalment, 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 provisionalment, 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 

Bernat Herrandiz 
Serentill  **9845***  

No 
exempt/a 

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

 
Segon.- Dins el termini de cinc dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al tauler 
electrònic de l’Ajuntament de Torrefarrera i a la seu electrònica en l’enllaç 
https://www.torrefarrera.cat/ajuntament/informacio-publica-ajuntament, del present decret, 
els aspirants podran formular possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que 
hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin produït per error o omissió. En cas de 
transcórrer l’esmentat termini i no haver-se’n presentat cap, la llista provisional d’admesos i 
exclosos esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- Fer pública la composició del tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu: 
 

 Titular Suplent 

Presidenta Anna Gallart Oró, Secretària 
Interventora de l’Ajuntament de 
Torrefarrera 

Lídia Cabrero Abad, Secretària 
Interventora de l’Ajuntament d’Alfarràs 
 

Vocal Pilar Garcia Sánchez, Directora del 
Consorci EMUN Terres de Ponent 

Maria Cristina Santallusia Gasol, 
administrativa de l’Ajuntament 

https://www.torrefarrera.cat/ajuntament/informacio-publica-ajuntament


 

 

d’Alfarràs 
 

Vocal 
 

Gemma Peris Duran, 
Directora de Ràdio Tàrrega 
 

Aleix Cruz Pons, locutor de Ràdio de 
Tàrrega 

Vocal Cristina Gilart Pros, representant de 
l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 

Carles Duaigües Arbonés, representant 
de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 

Secretari/a Elisabeth Calvet Pifarré, Tècnic de 
recursos humans de l’Ajuntament de 
Torrefarrera 

Encarna Luengo Beltran, Cap 
d’administració de l’Ajuntament de 
Torrefarrera 

 
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els/les aspirants poden recusar-los si concorre 
alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 de 
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació a 
la web municipal de la corporació i a al tauler d’edictes de l'Ajuntament. 
 
Cinquè.- El tribunal es constituirà a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Torrefarrera, al C/ 
Major, 35 de Torrefarrera, el dia 25 d’agost de 2022 a les 8:30 i els/les aspirants admesos/es 
a la relació definitiva, s’hauran de presentar a la Casa Consistorial per realitzar la prova 
pràctica, aportant el NIF, el dia 25 i 26, a l’hora que s’indicarà en el decret de la llista 
definitiva d’admesos i exclosos que es publicarà el dia 24 d’agost.  
 
Sisè.- 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, fent constar el següent:  
- Concedir un termini de 5 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació del 
llistat provisional d’admesos i exclosos per formular reclamacions i fer esmenes.  
- Concedir un termini de 5 dies naturals comptadors des de la publicació del nomenament 
dels membres del Tribunal a efectes de possibles reclamacions, als quals resulta d’aplicació 
els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic a 
efectes d’abstenció i recusació. 
 
Setè.- Donar compte al Consell General del Consorci Emun en la propera sessió tingui lloc 
per al seu coneixement.  
 
Torrefarrera, 18 d’agost de 2022 
 
El president     En dono fe  
      La secretària 
 
Jordi Latorre i Sotus     Anna Gallart Oró 
 
 
 


