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Edicte sobre l’aprovació definitiva de la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, de la 
composició del tribunal i de la data, del lloc i de l’hora de celebració de les proves de 
la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, 
categoria vigilant dels Museus d’Olot 
 
El president en data 7 de març de 2016 ha dictat la següent resolució: 
 
Vist que ha acabat el termini de presentació de reclamacions adreçades a esmenar els 
defectes que s’hagin pogut produir o per adjuntar la documentació que es requereix per a 
participar en el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral 
temporal, categoria vigilant dels Museus d’Olot.  
 
DECRETO: 
 
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’admissió i exclusió d’aspirants següent: 
 
a) Aspirants admesos: 
 

 DNI 
  
1. 07263310W 
2. 33942772Q 
3. 34741152C 
4. 35020084P 
5. 35103555N 
6. 38499618X 
7. 38509597F 
8. 40330407E 
9. 40333323V 
10. 40351211B 
11. 40535035L 
12. 40535036C 
13. 43631203L 
14. 43632106W 
15. 43632240K 
16. 43632973H 
17. 43717082Q 
18. 47180476R 
19. 47620726P 
20. 47762804S 
21. 77918256Y 
22. 77920988R 
23. 77921969Q 
24. X8181245F 

 
Si el Tribunal té coneixement que algun o alguna 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. 
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b) Aspirants exclosos: 
 

 DNI     Motiu exclusió 

   

1. 43635667K Manca presentar instància, DNI, títol i declaració jurada. 

2. 46228158K El títol aportat és insuficient. 

3. 52607114L Manca presentar instància. 
 
Segon.- Aspirants que no acrediten certificat de nivell elemental de Català de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior i que 
hauran de realitzar la prova de coneixement de català establerta a la base vuitena: 
 

 DNI 
  

1. 34741152C 
2. 35020084P 
3. 35103555N 
4. 38499618X 
5. 38509597F 
6. 40333323V 
7. 43717082Q 
8. 47180476R 

 
Tercer.- Que les llistes certificades completes d’admissió i exclusió d’aspirants s’exposin en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i en les 
pàgines web www.olot.cat (convocatòries de personal) i www.olotcultura.cat . 
 
Quart.- Designar, d’acord amb el que disposa en la base sisena, el tribunal qualificador dels 
exercicis que estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT/A: La directora dels Museus d’Olot o persona en qui delegui. 
 Sra. Montserrat Mallol Soler 
   Suplent: Sr. Ricard Sargatal Pont 
 
VOCALS:       El conservador dels Museus d’Olot o persona en qui delegui.                     

Sr. Xavier Roura Pla  
              Suplent: Sra. Tena Busquets Costa 

Un/a membre de l’equip de personal de Museus d’igual o similar 
categoria al lloc de treball que es convoca.  
Sra. Montserrat Aguilar Sau 

 Suplent: Sra. Ester Forment Ruiz 
 Un o una representant de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya.     
Sra. Núria Sucarrat Ortiz 
Suplent: Sra. Ma. Mercè Capmany Gibert 
 

SECRETARI/A:    La de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot o persona en qui delegui. 
Sra. Alícia Vila Torrents 

      Suplent: Sr. Miquel Torrent Compte 
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Cinquè.- Fixar la data, lloc i hora de les proves següents:  

 
� Prova de català. El dia 8 de març de 2016 a les 9,30h del matí a la seu de 

l’Ajuntament d’Olot (Passeig Ramon Guillamet, núm. 10), queden convocats els 
aspirants admesos que NO hagin acreditat documentalment a la sol·licitud posseir 
el certificat de nivell elemental de Català de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior (mirar punt segon 
d’aquest document).  

 
� Prova teòrica. El dia 14 de març de 2016 a les 9h del matí a la seu del Museu de 

la Garrotxa (Carrer de l’Hospici, núm. 8 d’Olot), queden convocats els aspirants 
admesos i els aspirants que hagin superat la prova de català.  

 
� Prova pràctico-competencial. El dia 15 de març de 2016 a les 9h del matí a la 

seu del Mas Les Mates (Carrer Mestre Falla, núm. 46 d’Olot), queden convocats els 
aspirants que hagin superat la prova teòrica. 

 
 

Olot, 7 de març de 2016 
 
Josep Berga i Vayreda 
President 


