El Consell Rector de la FES el dia 29 de juliol de 2022 va adoptar l’acord d’aprovació de
les bases i de la convocatòria del procés selectiu per a cobertura definitiva de la plaça
de tècnic de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.
L’anunci de l’aprovació de les bases i de la convocatòria es va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 167 de 01/09/2022 i a la pàgina web de la FES
(apartat “la FES al dia”).
Atès que el termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés de selecció
va finalitzar el dia 12 de setembre de 2022.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants següent, per ordre
alfabètic:
a) Aspirants admesos/es:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom i cognoms aspirant
Lourdes Martínez Avellaneda
Moner Aazouzi Yamani
Anna Plana Barnadas
Xavi Chica Muñoz
Eva Fernández Rodríguez
Xènia López Garcia
Eulàlia Figueras Tortras
Marcel Bassachs Birosta
Iona Peris Cervià
Sandra Roura Marcè
Ana Belén Zamora Rada
Sandra Algueró Josa

b) Aspirants exclosos/es:
Aspirants exclosos
1 Marta Badosa Cruañas

Motiu
Titulació acadèmica insuficient.

Si el Tribunal té coneixement que algun 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.

Segon.- Exposar les llistes d’admissió i exclusió d’aspirants a la pàgina web de la FES
(apartat “la FES al dia”).
Tercer.- Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc dies naturals,
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per formular
davant la presidència les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els
defectes que s’hagin pogut produir o per adjuntar la documentació que es requereix a la
base segona d’aquesta convocatòria.
Si no es presenten reclamacions, la llista d’admissió i exclusió d’aspirants es considerarà
definitiva i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es procedirà a
notificar-la al o a la recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015. Tot seguit,
s’esmenarà la llista d’admissió i exclusió d’aspirants i es publicarà a la pàgina web de la
FES (apartat “la FES al dia”).
Quart.- Designar el tribunal qualificador que estarà format pels següents membres:
PRESIDENT/A: La cap de l'àrea de promoció econòmica de l'ajuntament d'Olot o
persona en qui delegui.
Sra. Ariadna Villegas Torras
Suplent: Jordi Salvador Culí
VOCAL: Un o una treballador/a de la FES o persona en qui delegui.
Sra. Marta Fontaniol Passolas
Suplent: Sra. Margarida Miró Padrós
SECRETARI/A: La secretaria de l’ajuntament d’Olot i persona en qui delegui
Sra. Glòria Gou Clavera
Suplent: Sra. Sílvia Sunyer Coromina
Cinquè.- El tribunal es podrà constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar
acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància. En les sessions que
el tribunal celebri a distància, els seus membres poden trobar-se en llocs diferents
sempre i quan s'asseguri, per mitjans electrònics, considerats també els telefònics i els
audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions, el
moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació
entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d'altres,
es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les
audioconferències i les videoconferències.
Sisè.- Fixar la data, el lloc i l’hora de realització de les proves: dimarts 27 de setembre
de 2022 a 2/4 de 10 del matí a la Fundació d’Estudis Superiors (C/ Joan Pere
Fontanella 3, d’Olot). Hi queden convocades les persones aspirants admeses i els i les
membres del tribunal.

Olot, 19 de setembre de 2022
El President
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