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Convocatòria del sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la provisió de determinats llocs de treball en règim de contracte 

laboral fix del Consorci Institut Ramon Llull 

Correcció d’errada material (GRUP) 

Llista provisional de persones admesesi 

GRUP            LLOC A PROVEIR         DNI           PRIMER COGNOM       SEGON COGNOM NOM 

A       Gerent, àmbit de la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes  ***5182**         Andúgar         Andreu   Antònia  

A                    Director/a de l'Àrea de Creació, àmbit de la projecció i la difusió exterior de la           

        llengua i la cultura catalanes        ***0703**          Lladó         Ribot   Maria  

A        Director/a de l'Àrea de Llengua i Universitats, àmbit de la projecció           

        i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***2821**          Puiggené         Riera   Ariadna  

A        Director/a de l'Àrea de Literatura i Pensament, àmbit de la projecció           

        i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***8957**          Arretxe         Irigoien  Izaskun  

A        Responsable d'Oficina a Berlín, àmbit de la projecció             

        i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***6293**          González         Martínez  Sílvia  

A        Responsable d'Oficina a París, àmbit de la projecció             

        i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***8430**          Martínez         Gili   Raül David 

A        Responsable d'Oficina a Nova York, àmbit de la projecció            

        i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***5583**          Vrsalovic         Carevic  Jadranka  

A        Responsable d'Oficina a Londres, àmbit de la projecció             

        i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***2228**          Dueñas         Sucrana  Marc 

                          

                  ***6854**          Marin         Rojas   David  

A         Coordinador/a de Gestió Econòmica i Administrativa, àmbit de la projecció           

         i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***5631**          Company         Nicolau  Tomàs  

A         Coordinador/a de Recursos Humans i Serveis Generals, àmbit de la projecció          

         i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***4643**          Sevilla         Àlvarez  Ruth  

A         Coordinador/a de Dansa i Cinema, àmbit de la projecció            

         i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***9388**          Millet         Gomez  Susana  
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A         Responsable dels Programes de Direcció, àmbit de la projecció            

         i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***5336**          Estela         Poch    Mercè  

A         Responsable de Gestió Docent, àmbit de la projecció             

         i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***9305**          Crisol         Milian   Neus  

A         Tècnic/a de suport, especialitat recursos humans i serveis,            

         àmbit de la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes   ***3334**          Puigdollers             Casamitjana  Maria Teresa 

A         Tècnic/a de suport, gestió tècnica dels programes de l'Àrea de Llengua i Universitats,         

         àmbit de la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes   ***8978**          Estapé         Mirabent  Glòria  

A         Responsable de Traduccions, àmbit de la projecció             

         i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes (literatura i pensament)  ***6194**          Gil                Costa   Gemma 

                   

           ***4550**          Pons                                   Comellas  Lourdes  

A         Tècnic/a de suport, gestió tècnica dels programes de l'Àrea de Literatura i Pensament,         

         àmbit de la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes            

         (fires internacionals)        ***0547**          Florit         Juan   Julià  

A         Periodista, àmbit de la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes ***3823**          Estrada                      Verdaguer  Cristina 

                   

           ***6596**          Garcia         Bonilla  Gavina 

                   

           ***7309**          Jiménez         Aranda  Yolanda 

                   

           ***9976**          Peiró         Virgili   Gemma  

A         Tècnic/a de continguts, programa de residències Faber a Olot, àmbit de la projecció          

         i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***2124**          Pasamón         Lara   Maria José

                   

           ***0475**          Garcia         Pras   Núria 

C         Administratiu/iva, especialitat recursos humans i serveis, àmbit de la projecció          

         i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes (RH)    ***6879**          Siñol         Fernández  Ermenegild 

C         Administratiu/iva, especialitat recursos humans i serveis, àmbit de la projecció          

         i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes (tecnologies i serveis)  ***6526**          Cabrera         Lara   Sílvia  

C         Administratiu/iva, especialitat recursos humans i serveis, àmbit de la projecció i la difusió         

         exterior de la llengua i la cultura catalanes (prevenció i seguiment pressupostari)  ***8256**          Granero         Quesada  Natividad  
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C         Administratiu/iva, especialitat suport administratiu dels programes de l'Àrea de Creació,         

         àmbit de la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes   ***1755**          Ayala         Fito   Glòria                           

                   

           ***3510**          Estrada         Ortega  Mónica 

                   

           ***2254**          Piqué                                   Durban  Elisabet  

C           Administratiu/iva, especialitat gestió administrativa, àmbit de la projecció           

           i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***1651**         Jarque         Solsona  Gemma  

C           Administratiu/iva, especialitat registre, àmbit de la projecció            

           i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes (gestió de la informació)  ***5374**          Zorrilla         Mir   Ana Maria 

C           Administratiu/iva, especialitat recursos humans i serveis, àmbit de la projecció          

           i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes (logística)                   ***9042**          Nebot         Riera   Manuel  

C           Secretari/ària de la Direcció de l'Àrea de Llengua i Universitats, àmbit de la projecció i la difusió        

           exterior de la llengua i la cultura catalanes (suport administratiu als programes de l'Àrea) ***2903**          Marquès         De Oliveira  Mònica Maria 

C           Secretari/ària de la Direcció de l'Àrea de Creació, àmbit de la projecció i la difusió exterior         

           de la llengua i la cultura catalanes (suport administratiu als programes de l'Àrea)  ***3180**          Solans         Marsillach  Eva  

C           Secretari/ària de la Direcció de l'Àrea de Literatura i Pensament, àmbit de la projecció i la          

           difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes             

           (suport administratiu als programes de l'Àrea)     ***2136**          Garcia         Garcia  Ana Isabel 

C           Administratiu/iva, suport administratiu als programes de l'Àrea de Llengua i Universitats,         

           àmbit de la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes  ***7942**          Cubells         Furtia   Míriam  

D           Auxiliar administratiu/iva, especialitat gestió econòmica, àmbit de la projecció          

           i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes     ***7942**          Gràcia          Palomares  Sílvia  
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Llista provisional de persones excloses 

GRUP        LLOC A PROVEIR      DNI        PRIMER         SEGON              NOM              MOTIU 

                                                                                                                        COGNOM      COGNOM        

A  Responsable d'Oficina a Berlín, àmbit de la projecció                            

i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes ***6411**          Suárez     Carulla  Xavier           Manca de pagament de la taxa de participació, segons 

                      s’estableix a la base comuna 2.10, en relació amb la base 

                      comuna 4. 

A      Responsable de Traduccions, àmbit de la projecció i la              

     difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes             

     (literatura i pensament)    ***0248**          Rojo                  Serres       Gemma            Manca de pagament de la taxa de participació segons 

                        s’estableix a la base comuna 2.10, en relació amb la base

                        comuna 4. 

A      Periodista, àmbit de la projecció i la difusió exterior              

      de la llengua i la cultura catalanes   ***1504**          Torrequebrada   Carmona              Silvia            Manca de pagament de la taxa de participació /  

                        Manca d’acreditació de l’exempció al·legada, segons 

                        s’estableix a la base comuna 2.10, en relació amb la base 

                        comuna 4.      

       ***8349**          Rexach              Fumaña                Josep            Manca de pagament de la taxa de participació, segons 

                        s’estableix a la base comuna 2.10, en relació amb la base

                        comuna 4. 

C       Secretari/ària de la Direcció de l'Àrea de Literatura i             

       Pensament, àmbit de la projecció i la difusió exterior             

       de la llengua i la cultura catalanes               

       (suport administratiu als programes de l'Àrea)  ***6411**          Suárez               Carulla                  Xavier            Manca de pagament de la taxa de participació, segons 

                        s’estableix a la base comuna 2.10, en relació amb la base 

                        comuna 4. 

 

Barcelona, 16 de febrer de 2023 

Pere Almeda i Samaranch 

Director 

 

 
i Admissió provisional en relació amb les declaracions responsables efectuades per les persones aspirants amb motiu de la seva sol·licitud de participació, de conformitat amb la base comuna 3 de 

la convocatòria i, sense perjudici de la seva posterior comprovació o acreditació, d’acord amb la base comuna 11. 
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