Begur, 15 de juny de 2018.
Assistents:

Vocals: Josep COROMINAS CANER (titular)
Francesc Xavier TURRÓ PALÉ (titular)
Secretària: Angelina AGUDO VÀZQUEZ (titular)
Essent les 9:00 del matí, i havent estat convocats prèviament els seus
membres titulars i suplents pel president, es reuneix a les dependències de
l’Ajuntament, Pl. Església, 8 d’aquest municipi, en sessió constitutiva, el tribunal
que ha de qualificar les proves selectives convocades per resolució del 24
d’abril de 2018, de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Begur, i publicada
en el BOP de Girona núm. 87 de 7 de gener de 2018 per a la provisió
mitjançant concurs-oposició d’una plaça de funcionari interí, adscrita a l’àrea de
Secretaria, enquadrada a l’escala d’Administració General, Subescala
Administratiu, Grup de Classificació C, Subgrup C1, vacant a la plantilla de
personal d’aquest Ajuntament.
També assisteix el representant sindical del funcionaris, Juan Manuel PÉREZ
ROJAS.
Tot seguit es presenten els aspirants admesos:
RGE núm
1395/10-05-18
1556/23-05-18
E704/22-05-18
E727/25-05-18

ASPIRANTS
RUTH BLANCH PASCUAL
CRISTINA RAMON GRANÉS
MARIA TERESA SERVIA PERICAY
ANNA CARNICÉ BOFARRULL

Tots dels aspirants admesos han acreditat en la fase de presentació
d’instàncies el nivell de llengua catalana C-1 de la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent que exigeix la Base 3.
Seguidament s’inicia la realització de les proves de la convocatòria.
Fase d’oposició.-Coneixements teòrics pràctics
Exercici 1.-Exercici teòric,
Consisteix en respondre per escrit en el temin màxim de 60 minuts dos
preguntes relaciones amb el temari de l’annex (1)
Els temes trets a l’atzar són: tema 3 i tema 5
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President: Jordi BARCONS PUJOL (titular)

La puntuació obtinguda pels aspirants és la següent:
ASPIRANTS

XX XXX 521X
XX XXX 657C
XX XXX 590B
XX XXX 999K

PUNTS
2,5
7,5
3,5
2

Es convoca als aspirants pel proper 20 de juny a les 9 del matí per a
realització del segon exercici de la base 7.1b de la convocatòria.

la

I en prova de conformitat, signa amb mi, la secretària, el president del tribunal
qualificador.
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