Resolució d’Alcaldia
Identificació
Títol: Aspirants admesos i exclosos procés selectiu Lletrat/ada, programa del Centre de Mediació
Núm. exp.: 4/2019 de Selecció personal temporal Ajuntament
REF.: s/nt

Relació de fets
Examinades les sol·licituds presentades per tal de prendre part en el procés selectiu d’un lloc de
treball de de programa, lletrat/ada a adscriure al Centre de Mediació i Convivència de l’Àrea de
Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell.
Resolc:
Primer.- Aprovar la següent llista d'aspirants admesos i exclosos, per prendre part a l'esmentat
procés selectiu:
ASPIRANTS ADMESOS :
38837902X
40323076M
40351221K
40366389D
41667748M
43404124L
X2998958B
ASPIRANTS EXCLOSOS:
Cap
Primer. Designar el Tribunal qualificador que estarà constituït pels següents membres :
PRESIDENT: senyora MARIA JOSÉ MERINO PAREJA, cap de l’Àrea de Benestar Social
(titular). senyora MÒNICA GONZÀLEZ GÓMEZ, Educadora Social de l’Àrea de Benestar Social
de l’Ajuntament de Palafrugell (suplent)
SECRETÀRIA: senyora SÍLVIA ESTEVA LLENAS, Tècnica en Organització i Recursos Humans
de l'Ajuntament de Palafrugell (titular), i senyora OLGA AVELLANEDA NOGUERA, Tècnica de
Recursos Humans i Prevenció de l'Ajuntament de Palafrugell (suplent).
VOCALS:
- Senyor GERARD PROHIAS FORNÓS, Coordinador de l’Àmbit de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Palafrugell (titular). senyora SÒNIA GARCIA PLANELLA, advocada de
l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Palafrugell (suplent)
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- Senyora NÚRIA IBARS CASAS (titular). senyora MARTA VILA GUTARRA (suplent), en
representación de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
- Senyor JORDI TORDERA OMEDES, advocat i tècnic d’habitatge de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols (expert en mediació o assessorament legal).
Segon.- Declarar exempts de la realització de la prova d’acreditació de coneixements orals i
escrits de llengua catalana, nivell C, als aspirants admesos.
Tercer.- Determinar l’inici del procés selectiu el proper dia 25 d’abril de 2019 a l’Ajuntament de
Palafrugell (carrer Cervantes, 16). Convocar al Tribunal a les 8.30 hores i als aspirants admesos
a les 9.00 h.

Ho ha decretat el senyor alcalde, de la qual cosa en dona fe el/la secretari/a municipal.
A Palafrugell en el dia que figura a les respectives signatures electròniques.
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