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DECRET
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 12
de setembre de 2017, va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir
en les proves de selecció d’un tècnic/a d’administració general, en règim de
funcionari/a interí/na.
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, l'alcaldessa presidenta resol:
PROPOSTA:
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:
ASPIRANTS ADMESOS/ES
NIF
40448734Z
77990289A
40452585R
40331157J
40439825Y
43629430V
41554203B
38846777F
41553005D

COGNOMS
ACHHAB BERTA
BARROS JIMENEZ
BUXEDA CORCHERO
COROMINAS GIL
LOPEZ GONZALEZ
LOPEZ RODRIGUEZ
NOTIVOLI BONATERRA
SEBASTIA CAMPOS
VELARDE GARCIA

NOM
SAIDA
AITOR
EVA
GEMMA
GEMMA
NURIA
ALBA
DAVID
MAGDALENA

ASPIRANT QUE HA DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA
CATALANA
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NIF
77990289A

COGNOMS I NOM
BARROS JIMENEZ, AITOR

Segon.- Establir que la prova de coneixements de llengua catalana s'iniciarà el
dia 9 de febrer de 2018, a les 9:00 h del matí a la Fundació Clerch i Nicolau,
carrer Nou núm.53 de Figueres.
Les persones aspirants que han acreditat estar en possessió del nivell de
coneixements de llengua catalana s’ hauran de personar a les 12:00 hores del
dia 9 de febrer de 2018 a les 9:00 hores a la mateixa Fundació Clerch i Nicolau
per a la realització de 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: Cristina Pou Molinet
Suplent: Anna Maria Macià Bové
1.- Vocal membre del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament
Titular: Josep Maria Sais Villanueva
Suplent: Narcís Torrent Cufí
2.-Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Núria Masdemont Ferrer
Suplent: Mònica Ferrer Oriol
3.-Vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Agustí García Andrés
Suplent: Francisco Muñoz Cameo
Secretari
Titular: Laura Vilanova Muñoz
Suplent: Maria Angels Hernández Batlle
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 i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Figueres, el dia que signem aquest document
L'alcaldessa presidenta

En dono fe
La secretària
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