
 

 

ANUNCI D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I 
EXCLOSES AL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE 
BIBIOTECARIS/ES DE LA BIBLIOTECA DE L’AJUNTAMENT DE TORREFARRERA 
 
En compliment de les bases específiques que han de regir el procés selectiu per constituir 
una borsa de treball de bibliotecaris/es de la biblioteca grup A2, de l’Ajuntament de 
Torrefarrera, publicades al BOP de Lleida núm. 53 de 10 d’agost de 2022, per Decret 
d’Alcaldia de data 6 d’octubre s’ha resolt el següent: 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la relació definitiva de persones admeses i excloses per participar al 
procés selectiu per constituir una borsa de bibliotecaris/es de la biblioteca de l’Ajuntament de 
Torrefarrera, grup A2 i si s’escau, els motius d’exclusió, així com la llista definitiva 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 

David Moreno Diaz **4133*** Exempt/a 

Norma Soldevila Hortet **7422*** Exempt/a 

Eva Font Sotus **0878*** Exempt/a 

Amanda Pujol Segarra **9807*** Exempt/a 

Georgina Cabrero Garcia **7472*** Exempt/a 

Judit Garcia Val **8646*** Exempt/a 

Silvia Sansa Barril **7199*** Exempt/a 

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

Nom i cognoms DNI 
Prova de 

català 
Motiu d’exclusió 

Judit Rius Miranda **0881*** 
Exempt/a No acredita el requisit de la 

titulació exigida a les bases  

Magi Herrandiz Serentill **9845*** 
No exempt/a No acredita el requisit de la 

titulació exigida a les bases. 

Josefina Carranza 
Larrosa **5789*** 

Exempt No acredita el requisit de la 
titulació exigida a les bases. 

 
Segon- 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. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió 
ordinària que tingui lloc per al seu coneixement.  
Torrefarrera, 6 d’octubre de 2022 
L’Alcalde      Davant meu 
      La secretària 
Jordi Latorre i Sotus     Anna Gallart Oró 


