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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.
Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions procedeix a aprovar la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés selectiu
d’una plaça de tècnica/a superior en economia.
Per tot això, La Regidoria delegada del servei de Recursos Humans, per
delegació de l'Alcaldia Presidència resol:
Primer.- Declarar aprovada la llista definitiva 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,
ASPIRANT ADMESA
NIF
**52656**

COGNOMS I NOM
VILA ROMAGOSA, MAR

Segon.- Ajornar fins el dia 14 d’abril de 2021 les proves selectives que
començaran a les 9 hores del matí a la sala de juntes de govern local de
l’Ajuntament de Figueres.
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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:
Presidenta titular: Sra. Anna Maria Macià Bové
Presidenta suplent: Sra. Laia Oliver Pastoret
Vocal titular: Sra. Sara Carreras Aurich
Vocal suplent: Sr. Xavier Roca Genís
Vocal titular: Sra. Alicia Vila Torrents
Vocal suplent: Sra. Laura Vilanova Muñoz
Vocal titular EAPC: Sr. Miquel Serra Teixidor
Vocal suplent EAPC: Sr. Francesc Feliu Badosa
Secretaria Titular: Sra. Carme Cristina Garriga Asensio
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Secretari Suplent: Sr. Josep Maria 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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