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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.01 

--------------------- 

 

Acta de la sessió ordinària del dia 11 de gener de 2016 

 

---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 

11 de gener de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa  

Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de 

Govern Local: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes 

Zafra, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol 

Matas, Joaquim Felip Gayolà i Alfons Martínez Puig amb 

l’assistència del secretari, Fernando González Cebrián, i 

de la interventora, Anna Morell Arimany, per tal de dur a 

terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 

 Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons 

allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic 

Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els 

regidors no membres de la Junta de Govern Local Maria del 

Mar Casas Honrado, César Luis Barrenechea Montero i Diego 

Borrego Torres. 

A les catorze hores i deu minuts, la Presidència 

declara oberta la sessió. 

 

----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 

anterior, ordinària del dia 28 de desembre de 2015, 

repartida amb la convocatòria. 

 

----2.  Personal. Es convoquen proves selectives per a la 

formació d'una borsa de treball per a places de 

vigilant/mantenidor i s'aproven les bases que han de regir 

el procés selectiu. Després de llegir-la i debatre-la 

s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 

 "Vist que és necessari convocar proves selectives per 

a la  formació d'una borsa de treball per a la cobertura de 

possibles vacants de places de  vigilant/mantenidor. Vistos 

el Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals, 

aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol, i la Llei 

7/2007, de 12 de juliol, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic (EBEP). Per tot això exposat, el regidor delegat del 

servei de recursos humans proposa que la Junta de Govern 

Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els 

acords següents: 1. Aprovar les bases que han de regir el 

corresponent procediment selectiu. 2. Convocar proves 

selectives per a la  formació d'una borsa de treball per a 

la cobertura de possibles vacants de places de 

vigilant/mantenidor." 
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----3. Personal. Es convoquen proves selectives per a una 

plaça de conserge ordenança i s'aproven les bases que han 

de regir el procés selectiu. Després de llegir-la i 

debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta 

següent: 

 "Vist que és necessari convocar proves selectives per 

a la selecció d’una plaça de conserge ordenança com a 

personal laboral temporal en la modalitat de contracte de 

relleu d’una jubilació parcial. Vistos el Reglament de 

Personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat pel 

Decret 214/1990 de 30 de juliol, i la Llei 7/2007, de 12 de 

juliol, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). Per 

tot això exposat, el regidor delegat del servei de recursos 

humans proposa que la Junta de Govern Local, per delegació 

de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords següents: 1. 

Aprovar les bases que han de regir el corresponent 

procediment selectiu. 2. Convocar proves selectives per  a 

la selecció d’una plaça de conserge ordenança com a 

personal laboral temporal en la modalitat de contracte de 

relleu d’una jubilació parcial." 

 

----4. Personal. Es convoquen proves selectives per a la 

constitució d'una borsa de treball per a places 

d'educador/a social i s'aproven les bases que han de regir 

el procés selectiu. Després de llegir-la i debatre-la 

s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 

 "Vist que és necessari convocar proves selectives per 

a la constitució d’una borsa de treball per a places 

d’educador/a social, per a la cobertura de possibles 

vacants que es puguin produir a la plantilla de 

l’Ajuntament de Figueres. Vistos el Reglament de Personal 

al Servei de les Entitats Locals, aprovat pel Decret 

214/1990 de 30 de juliol, i la Llei 7/2007, de 12 de 

juliol, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). Per 

tot això exposat, el regidor delegat del servei de recursos 

humans proposa que la Junta de Govern Local, per delegació 

de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords següents: 1. 

Aprovar les bases que han de regir el corresponent 

procediment selectiu. 2. Convocar proves selectives per a 

la constitució d’una borsa de treball per a places places 

d’educador/a social, per a la cobertura de possibles 

vacants que es puguin produir a la plantilla de 

l’Ajuntament de Figueres." 

 

----5. Personal. Es convoquen proves selectives per a la 

formació d'una borsa de treball per a places de 
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treballador/a social i s'aproven les bases que han de regir 

el procés selectiu. Després de llegir-la i debatre-la 

s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 

 "Vist que és necessari convocar proves selectives per 

a la  formació d'una borsa de treball per a la cobertura de 

possibles vacants de places de  treballador/a social. 

Vistos el Reglament de Personal al Servei de les Entitats 

Locals, aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol, i la 

Llei 7/2007, de 12 de juliol, de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic (EBEP). Per tot això exposat, el regidor 

delegat del servei de recursos humans proposa que la Junta 

de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, 

adopti els acords següents: 1. Aprovar les bases que han de 

regir el corresponent procediment selectiu. 2. Convocar 

proves electives per a la  formació d'una borsa de treball 

per a la cobertura de possibles vacants de places de  

treballador/a social." 

 

----6. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions 

d'urgència. 

 

----7. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes 

no es produeixen intervencions. 

 

---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la 

sessió a les catorze hores i quinze minuts, de la qual cosa 

dono fe. 

 

 


