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EDICTE de l’Ajuntament de Llívia, sobre la llista provisional d’admesos i 
exclosos a la convocatòria del procés de dos lloc de treball de Tècnic 
Especialista en Educació Infantil (TEI) de La Llar d’Infants de Llívia en 
règim de laboral mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de 
l’Ajuntament de Llívia  

Per Decret d’Alcaldia núm. 2022-0012, de 20 de gener de 2022, s’ha RESOLT: 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió 
del dia 25 d’octubre de 2021, s’ha aprovat les bases i per Decret d’Alcaldia 
núm. 2021-0342 la convocatòria de dos lloc de treball de Tècnic Especialista en 
Educació Infantil (TEI) de La Llar d’Infants de Llívia en règim de laboral 
mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de l’Ajuntament de Llívia  

Atès que les bases i la convocatòria es van publicar en el BOP de Girona núm. 
223 de 22 de novembre de 2021. 

Vista la presentació d’instàncies per part dels aspirants i analitzada la 
documentació aportada. 
 
Atès el que determina la base 4 d’aquesta convocatòria. 
 
Ateses les determinacions de l’article 53.1.h) i i) del Decret legislatiu de 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i l’article 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de personal dels ens locals. 
 
A la vista de tot això, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admeses a la convocatòria  de 
dos lloc de treball de Tècnic Especialista en Educació Infantil (TEI) de La Llar 
d’Infants de Llívia en règim de laboral mitjançant el sistema de concurs oposició 
lliure de l’Ajuntament de Llívia  

Reg. Entrada Nom aspirant NIF 
2021-E-RE-308 Ariadna C.B. ...338S 
2021-E-RE-310 Sira R.P. ...388D 
2021-E-RC-3490 Yasmina B.G. ...132X 
2021-E-RE-312 Olalla S.M. ...407B 
2021-E-RC-3502 Saioa T.S. ...593M 
2021-E-RC-3515 Anna S.C. ...151Y 
2021-e-RC-3516 Esmeralda R.D. ...752N 
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2021-E-RC-314 Verónica R.M. ...154X 
2021-E-RE-315 Laia P.R. ...502D 

 
Segon.- Declarar excloses provisionalment les següents aspirants: 

Reg. Entrada Nom aspirant NIF motiu 

2021-E-RC-3445 Claudia S.B. ...298H Base 4 punt 3 

2021-E-RC-316 Yolanda N.O. ...478R Base 4 punt 4 

2021-E-RE-318 Maria R.C. ...249N Base 4 punt 1 
 
 

• Tercer.- Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la web municipal 
(www.llivia.org), per tal que els aspirants presentin les esmenes. 

 
• Quart.- Amb la publicació d’aquesta resolució es considera realitzada 

l’oportuna notificació a les persones interessades. 
 

• Cinquè.-  Aquest Decret s’ha d’inscriure al llibre Registre obert a aquest 
efecte, i del mateix se n’ha de donar compte al Ple en la propera sessió 
que faci. 

 
Així ho mano i signo.  
Document signat electrònicament 

http://www.llivia.org/

