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Anunci del decret d'admesos i exclosos de la selecció de 3 administratius de
suport al serveis socials
L’Alcaldia Presidència, en data 7 de novembre de 2018, ha dictat el decret que
es transcriu a continuació:
“ La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data
31 d’agost de 2018, va aprovar les bases, i posterior convocatòria que han de
regir en les proves de selecció de personal administratiu de suport als equips
bàsics d’atenció social, en règim temporal.
D'acord amb el que disposa la base quarta i, un cop finalitzat el termini de
presentació d’instàncies procedeix aprovar la relació d’aspirants admesos i
exclosos.
La tècnic d’administració general informa favorablement la tramitació que
segueix.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
Primer.- Declarar aprovada la llista d’instàncies admeses i excloses la qual
s’exposarà al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Figueres i que quedarà establerta de la següent forma:
NIF
****2201M
****7268C
****2193H
****3804T
****4001J
****1213T
***1503X
***9013E
****7645Y
****0839J
****3886L
****9278B
****8149Y
****3694G
****6251S
****2671D

Interessat
BONFILL HIDALGO, MIREIA
BUSQUETS SCHOUTEN, JOEL JOAN
CERVERA CERVERA, REMEI
COLL TORRO, JORDINA
COSTA SIMON, JORDI
CRITG ALSINA, CARLOS
ESPARCH RIERA, PILAR
GENOVER RIBES, LLUIS
JIMENEZ MARTIN, MARIA ISABEL
MASEGU PRUENCA, ISAAC
MIR PUIG, ELOI
PALLISERA PAGES, MARTA
PEREZ PUIG, ELVIRA
QUINTERO JIMENEZ, CARME
RODRIGUEZ ZAMORANO, ELISA
VILAS LOZANO, OSCAR RAMON
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ASPIRANTS QUE HAN DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA
NIF
Interessat
****1213T CRITG ALSINA, CARLOS
****3694G QUINTERO JIMENEZ, CARME

Segon.- Establir que la prova de coneixements de llengua catalana s'iniciarà el
dia 10 de desembre de 2018 a les 9:00 hores del matí a la Fundació Clerch i
Nicolau ( Carrer Nou, 53 de Figueres).
Les persones exemptes d’efectuar aquesta prova s’hauran de presentar al
mateix lloc a les 12:00 hores per començar la fase d’oposició.
Tercer.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i
mèrits dels aspirants a les places convocades es constituirà el mateix dia i al
mateix lloc que el de realització de les proves de llengua catalana, a les 8.30 h.
i quedarà establert de la següent manera:
President
Titular: Ana Ruiz Antón
Suplent:Andrea Cambón Sanesteban
Vocal 1:
Titular:Zoa Molons de Sanroman
Suplent: Susanna Sureda Avila
Vocal 2
Titular: Vanessa Velasco Mach
Suplent:Elisabet Saguer López
Secretària:
Titular: Gemma López González
Suplent: Laura Vilanova Muñoz
Podrà assistir al tribunal, amb veu però sense vot, un membre de la Junta de
Personal o del Comitè d’Empresa.
Quart.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina
web de l’Ajuntament .”

L’alcaldessa presidenta
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