Begur, 20 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 següents aspirants admesos i que varen realitzar
l’exercici 1 de la convocatòria.
ASPIRANTS
CRISTINA RAMON GRANÉS
MARIA TERESA SERVIA PERICAY

Seguidament es continua amb la realització de les proves de la convocatòria.
Exercici 2.-Prova pràctica.
Consisteix en resoldre un supòsit pràctic relacionat amb les funcions pròpies
del lloc de treball en un termini màxim de 45 minuts, d’acord amb el temari de
l’annex I.
La puntuació obtinguda pels aspirants és la següent:
ASPIRANTS

XX XX2 657C
XX XX1 590B

PUNTS
7
6,25

Es convoca als aspirants que han superat l’exercici pel proper 22 de juny a les
9 del matí per a la realització del test psicotècnic de la base 7.1c de la
convocatòria.
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I en prova de conformitat, signa amb mi, la secretària, el president del tribunal
qualificador.
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