
Actualització: 01/12/2022 

 

O.C.: Ordre de l’aspirant en la creació de la borsa 
O.G.: Ordre actual de l’aspirant d’acord amb la gestió d’incidències 

Gestió de les borses de treball de Dipsalut 
 

 
 

Personal administratiu (Grup C1) 
 

O.C. O.G. Nom DNI Observacions 

2 1 Batllori Peña, Jordi ***7402**  

3 2 Janoher Deulofeu, Anna ***3605**  

4 3 Ruiz Torres, Nerea ***6508**  

5 4 Poch Lanchas, Santiago ***7746**  

6 5 Michelón Sánchez, Lucía ***5152**  

7 6 Díaz Plaza, Yanira ***3156**  

8 7 Camos Díaz, Sònia ***5521**  

9 8 Rodríguez Ruiz, Ilenia ***7003**  

10 9 Díaz Cargol, David ***4025**  

11 10 Barbarà Bosacoma, Mireia ***4624**  

12 11 Planella Fabrellas, Elena ***2855**  

13 12 Álvarez Carreño, Diego ***4352**  

14 13 Maruny Aymerich, Albert ***1028**  

1 - Pons Ramos, Eduard ***4746** 
Nomenament com a 
funcionari int. de Dipsalut 

 
 



 

 

Tècnics/tècniques d’informació social i salut (Grup A2) 
 

 

O.C. O.G. Nom DNI Observacions 

5 1 Esteve Matalí, Laura ***5315**  

6 2 Aloy Postico, Bernat ***6193**  

7 3 Madrona Bonastre, Raquel ***6883**  

8 4 Bouhmara Aichi, Fàtima ***8407**  

9 5 Castaño Álvarez, María ***5300**  

1 - Pou Martí, Narcís ***4178** 
Nomenament com a 
funcionari int. de Dipsalut 

2 - Tarrés Bosch, Maria Alba ***7253** 
Nomenament com a 
funcionària int. de Dipsalut 

3 - Vilà Pujolràs, Angi ***4224** 
Nomenament com a 
funcionària int. de Dipsalut 

4 - Martín Rodríguez, Berta ***3223** 
Nomenament com a 
funcionària int. de Dipsalut 

 
 

Tècnics/tècniques d’informació social i salut – especialitat TIC (Grup A2) 

 
 

O.C. O.G. Nom DNI Observacions 

2 1 Chico Gordillo, Núria ***4554**  

1 - Perafita Basart, Xavier ***4730** 
Nomenament com a 
funcionari int. de Dipsalut 

 

 
Tècnics informàtics / tècniques informàtiques (Grup A2) 

 

 

O.C. O.G. Nom DNI Observacions 

2 1 Pérez Sanz, Isaac ***6797**  

1 - Puig Mir, Josep ***3426** 
Nomenament com a 
funcionari int. de Dipsalut 

 
 



 

 

Tècnics / tècniques d’acció social (Grup A2) 
 
 

O.C. O.G. Nom DNI Observacions 

2 1 Pedret Jacomet, Martina ***5556**  

3 2 Juvinyà Sucarrats, Laura ***1800**  

4 3 Ribalta Jaén, Maria ***8447**  

6 4 Ballester Frago, Marta ***6504**  

7 5 Lanzas Camacho, Míriam ***5944**  

8 6 Juanola Riubrugent, Judit ***8888**  

9 7 Tarrés Pagès, Victòria ***3009**  

10 8 Molina Martínez, Clàudia ***6363**  

11 9 Vilà Castelló, Ariadna ***2010**  

12 10 Ginés Pina, Lídia **4494**  

13 11 Comellas Granados, Iolanda ***4181**  

14 12 Rovira Aymerich, Aina ***2232**  

15 13 Moner Pérez, Pau ***4908**  

16 14 Acosta Piqué, Maria Esther ***5166**  

17 15 Barranco Garcia, Laura ***0678**  

18 16 Guardiola Viles, Elisenda ***2218**  

19 17 Font Canadell, Anna ***1025**  

20 18 Roura Teixidor, Marta ***1415**  

1 - Soler Pastor, Elena ***4489** 
Nomenament com a 
funcionària int. de Dipsalut 

5 - Martín Rodríguez, Berta ***3223** 
Nomenament com a 
funcionària int. de Dipsalut 

 
 



 

 

Personal tècnic de salut pública i benestar – esp. salut ambiental (Grup A2) 

 
 

O.C. O.G. Cognoms Nom DNI Observacions 

3 1 BE ES MA ...351K  

4 2 PL FA EL ... 552F  

5 3 QU CA ES ... 646L  

6 4 SI FO MA ... 509D  

7 5 RI NO FE ... 992C  

8 6 RI RA SU ... 299F  

9 7 FI MA CL ... 702P  

10 8 HE JA EL ... 097Q  

11 9 RI MO AN ... 813C  

12 10 TE CA MA ... 240A  

13 11 AD DI MA ... 331E  

14 12 SI PE TA ...784B  

15 13 GI OY VI ... 307F  

16 14 VA PI DA ... 644R  

17 15 FA SE OS ... 826E  

18 16 GU LA LA ... 520B  

1 - OR PL AL ... 719Q 
Nomenament com a funcionari/ària 
interí/ina de Dipsalut 

2 - AB RI MA ... 271L 
Nomenament com a funcionari/ària 
interí/ina de Dipsalut 

 
 
 



 

 

Funcionament de les borses de treball 
(de conformitat amb les bases de les convocatòries corresponents) 

 
A la vista del que estableixen les bases, es constitueix a Dipsalut una comissió 
paritària de gestió de les borses de treball, amb representants sindicals i representants 
de l’Organisme. La comissió té com a finalitat intervenir en els conflictes que puguin 
sorgir en relació amb el funcionament de les diferents borses, després d’haver escoltat 
les opinions que consideri adients. Els Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de 
Dipsalut gestionen el funcionament de les borses de treball. 
 
La crida de les persones integrants de les borses de treball per a proposar-les el 
nomenament interí o la contractació laboral temporal es realitzarà mitjançant 
l’enviament d’un correu electrònic a l'adreça de correu que la persona hagi fet constar 
en la seva sol·licitud de participació a cadascuna de les convocatòries, i mitjançant una 
trucada telefònica al número indicat en aquesta sol·licitud. En cas que la persona 
cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb Dipsalut dins del dia hàbil 
següent, es cridarà la persona següent de la llista. Les persones integrants de les 
borses de treball hauran de vetllar per l'actualització permanent de l’adreça de correu 
electrònic i/o del número de telèfon de contacte que estiguin en possessió de Dipsalut, 
mitjançant avisos de modificació de les dades personals, que, si s’escau, hauran de 
fer-se per escrit. 
 
Si la persona integrant de la borsa de treball rebutja una vegada la proposta de 
nomenament o de contractació, sense que concorri cap dels supòsits de no 
penalització que es preveuen més endavant, passarà a ocupar automàticament l'últim 
lloc en l’ordre de prelació de la borsa de treball. La segona vegada que la mateixa 
persona no accepti una oferta de treball, deixarà de formar part definitivament 
d’aquesta borsa de treball. 
 
No obstant això, aquest sistema de penalització no s’aplicarà a les persones que 
acreditin que no poden acceptar la proposta perquè es troben en aquell moment en 
alguna de les situacions següents: 
 

a) Estar en situació de baixa per maternitat o paternitat, o per incapacitat temporal 
reconeguda per la Seguretat Social. 

b) Gaudir d’un permís per adopció o acolliment, segons la normativa vigent. 
c) Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de 

consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos. 
d) Tenir una relació contractual laboral o un nomenament interí vigent amb la 

Diputació de Girona o algun dels seus organismes dependents. 
 
Un cop finalitzat el contracte de treball o el termini del nomenament interí, la persona 
responsable del servei en què hagi estat adscrit/a l’empleat/ada pot emetre un informe 
desfavorable que acrediti motivadament el rendiment insuficient d’aquesta persona. En 
aquest cas, i prèvia audiència de la persona interessada i de la comissió paritària, es 
pot acordar provat el rendiment insuficient, la falta d’aptitud o actitud de l’aspirant, i 
això comportarà que aquesta persona deixi de formar part de la borsa de treball 
corresponent. 
 



 

 

També seran motius d'exclusió de la borsa de treball: 
 

a) La renúncia expressa de la persona a formar part de la borsa de treball. 
b) La no-superació del període de prova en la contractació laboral. 
c) La renúncia voluntària al contracte o nomenament interí durant la seva 

vigència. 
d) La declaració falsa, per part de l'aspirant, dels mèrits i requisits de participació 

en aquesta convocatòria. 
e) La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció ferma. 
f) La no-presentació, amb el requeriment previ, de la documentació acreditativa 

exigida per a fer el nomenament o contracte. 
g) La pèrdua de les condicions per a ser nomenat/ada o contractat/ada per 

l’Administració pública. 
h) Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de 

contactar amb la persona candidata. 
 
La comissió paritària de les borses de treball vetllarà pel bon funcionament d’aquestes 
borses i resoldrà els supòsits no previstos en les bases i que puguin sorgir durant el 
termini de vigència de les borses. 


