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1.- AGNÉS LLADÓ SAUS (TCAT), 04/03/2021 10:18

UA 1.3
Número d’expedient: RRHH2020000327
ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 14
de gener de 2021, va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir en
les proves de selecció per promoció interna i mitjançant el sistema de concurs
oposició, d’una plaça de tècnic/a superior en economia.
D’acord amb el que disposa la base quarta de la convocatòria i, un cop acabat
el termini de presentació d’instàncies procedeix aprovar la relació d’aspirants
admesos i exclosos.
Per tot això, La Regidoria delegada del servei de Recursos Humans, per
delegació de l'Alcaldia Presidència resol:
Primer.- Declarar aprovada la llista d’instàncies admeses i excloses provisional,
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, la qual
esdevindrà definitiva si no hi ha esmenes:
ASPIRANTS ADMESOS/ES
NIF
**52656**

COGNOMS I NOM
VILA ROMAGOSA, MAR
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Segon.- Establir que les proves s’iniciaran el dia 29 de març de 2021 a les 9
hores del matí a la sala de juntes de govern local de l’Ajuntament de Figueres.
Tercer.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i
mèrits de l’ aspirant a la plaça convocada es constituirà el mateix dia i al mateix
lloc que el de realització de les proves, a les 8.30 h. i quedarà establert de la
següent manera:
President
Titular: Anna Maria Macià Bové
Suplent: Laia Oliver Pastoret
1.- Vocal membre del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament
Titular: Sara Carreras Aurich
Suplent: Xavier Roca Genís
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2.-Vocals a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (pendent
de designació)
Secretari
Titular: Cristina Garriga Asensio
Suplent: Josep Mª Sais Villanueva
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.

Figueres, el dia que signo aquest document
L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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