
 
 

 
 

 
Resolució de la convocatòria externa d’auxiliar 

administratiu-va per a l’àmbit de l’atenció 
primària 

Una vegada reunida la comissió avaluadora, i després de la valoració de tots els requisits 
sol·licitats en la convocatòria del dia 5 de febrer de 2021, ha acordat seleccionar per aquest lloc 
de treball a: 
 
ABS La Bisbal d’Empordà:  
 
• 1 plaça a jornada parcial (1222 h/a) cobertures diverses. 

 
LAIA VAZQUEZ BERLOSO 

 
ABS Torroella de Montgrí:  

 
• 3 places a jornada completa (1620 h/a) en torn matí/tarda. 

 
AINHOA DIOS MEDA 

JOAN ANDREU CARRASCOSO 
LIDIA LARROSA MARTÍNEZ 

 
ABS Palamós:  
 
• 2 places a jornada completa (1620 h/a) cobertures diverses. 

 
MARTA MENDEZ BARS 
CARME MOLINA RIBOT 

 
RESERVA: En cas de renúncia d’un/a professional a qui se li ha assignat una plaça d’Auxiliar 
Administratiu a les ABS de La Bisbal d’Empordà, Torroella de Montgrí o Palamós, la persona 
que queda en posició de  reserva és: 
 
ZAIDA LORENTE 
 
ABS Palafrugell:  
 
• 2 places a jornada completa (1620 h/a) cobertures diverses. 

 
MARIA FE MARTINEZ ORTEGA 

MIRIAM OJEDA GARCIA 
 
• 1 plaça a jornada completa (1562 h/a) en torn de nit 

 
PAULA ROCA CASTAÑO 

 
RESERVA: En cas de renúncia d’un/a professional a qui se li ha assignat una plaça a l’ABS de 
Palafrugell, la persona que queda en posició de reserva és: 
 
EMMA ORTEGA 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
Palamós, 23 de març de 2021 
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