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ANUNCI 
 
 
Per acord La Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària de data 20 de 
maig de 2021 va acordar aprovar les bases reguladores de la convocatòria 
pública per a la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles necessitats 
de caràcter temporal i/o vacants del grup de classificació A (Subgrups A1 i A2) 
de l’Ajuntament de Figueres. D'acord amb el que disposa en la base quarta, un 
cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies procedeix aprovar la relació 
d’aspirants admesos i exclosos.  
 
En data 8 de juny de 2021 es va publicar al BOP de Girona número 109, les 
bases elaborades i convocatòria del procés selectiu, i l’extracte del mateix al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8428 de 8 de juny de 2021. 
 
Per tot això, la Regidoria delegada del servei de Recursos Humans, per 
delegació de l'Alcaldia Presidència resol: 
 
Primer.- Declarar aprovada la llista provisional d’instàncies admeses i excloses 
la qual s’exposarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Figueres i que quedarà 
establerta de la següent forma:  
 

ASPIRANTS ADMESOS/ES: 

NIF REDUÏT INTERESSAT/ADA 

**4468***            AYATS NAVARRA EVA 

**9147***      BAHÍ LLOVERAS MARTA 

**3464***         BALSALOBRE  GARCIA NADEIA 

**3040***            BANCELLS CHAVALES ELISABET 

**9425***       BASSAS  MUNDO MARIA CARME 

**3709** BATCHELLI  FONT JOSEP 

**6361***       BERGA CULEBRAS ANNA 

**4525***            BUXEDA CORCHERO EVA 

**5257***         CELMA NICOLAS CARMEN 

**5547***            DOMÍNGUEZ  SALAS RAÚL 

**4315***            ESPARCH  RIERA PILAR 

**5564***           EXPOSITO CORTECERO MARTA 

**1586***         FENTES  CACERES ESTEFANIA 

**3522***     JUANOLA AGUSTÍ JOSEP 

**5605***         JULIA FORNELLS MARINA 

**7317***       LOPEZ CLEMENTE JESUS 

**3619***          MIS  JOU MARIA DEL MAR 



 
 
 
 
 

**1144***            NADAL  BORRÀS MIQUEL 

**5553***        SANZ  DAUNIS GUILLEM 

**3714***            SOLA SANCHEZ LAURA 

**3273***          TRILLA  BEVIA SONIA 

**6146***          UTGES DOMINGUEZ JOAN 

 
Segon.- Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de 
la publicació d'aquest anunci a la pàgina web de l'Ajuntament, per tal que les 
persones excloses puguin esmenar els motius d'exclusió. Cas de no presentar 
cap al·legació i o reclamació l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat 
d’adoptar-ne un de nou. 
 
Tercer.-  Les persones admeses per concurs-oposició s'hauran de presentar el 
dia 29 de setembre  de 2021 a les 09:00 hores del matí a les dependències del 
Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer, ronda Sud, núm. 3 de 
Figueres.  
 
Quart.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i 
mèrits dels aspirants a les places convocades es constituirà el dia 29 de 
setembre de 2021 a les 8:30 a les dependències del Centre de Formació 
Integrat Ferran Sunyer i Balaguer, ronda Sud, núm. 3 de Figueres.  
 
Presidenta:    Sra. Alicia Vila Torrents 
Presidenta suplent:   Sra. Laia Oliver Pastoret 
  
Vocal titular :    Sr. Josep Maria Sais Villanueva 
Vocal suplent:   Sra. Laura Vilanova Muñoz 
  
Vocal titular:     Sra. Mireia Maspons Carrizo 
Vocal suplent:    Sr. Jordi Danés Brunsó 
 
A proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: 
Vocal titular:    Sra. Cristina Pou Molinet 
Vocal suplent:    Sra. Maria Teresa Genís Armadà 
 
Secretaria titular:    Sra. Carme Cristina Garriga Asensio 
Secretari suplent:    Sr. Felipe Manuel Cortés Garcia 
 
Podrà assistir al tribunal, amb veu però sense vot, un membre de la Junta de 
Personal o del Comitè d’Empresa.  
 
Cinquè.- Atesa la situació excepcional del COVID-19, tots els aspirants i 
membres del tribunal hauran de seguir el següent protocol: 
 

1. Serà obligatori l’ús de mascareta per a la realització de les proves, 
excepte que s’aporti justificant mèdic. Cada aspirant haurà de portar la 
seva. 

 



 
 
 
 
 

2. Abans d’entrar a la sala de l’examen, es realitzarà un control de 
temperatura, amb un màxim de 37,5ºC 

 
3. Es garantirà la distància entre els aspirants durant la realització de la 

prova de 2 metres 
 

4. Cada aspirant haurà de portar el seu material d’oficina necessari per 
poder realitzar les proves ( bolígrafs, llapis, corrector, etc...).  

 
Sisè.- Publicar aquest decret a la pàgina web de l’Ajuntament 
 

 

 

Figueres, el dia que signo aquest document 

 
L’alcaldessa presidenta 

 

[Firma01-01] 
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