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Referent al nomenament d'uns/es funcionaris/es de carrera

Denominació lloc de treball

ANUNCI

A1

Subgrup

Administració
especial

Administració
general

Escala

Tècnica

Tècnica

Subescala

Titulats superiors

Titulats superiors

Classe

Tècnic superior en administració general
(coordinador àrea)

A1

Tècnic superior en sostenibilitat
(coordinador àrea)

Titulats grau mitjà

A2

De gestió

Tècnic mitjà en administració general

A2

Administració
general

Tècnic de gestió en cultura

A2

Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial

Titulats grau mitjà
Tècnic de gestió en joventut

A2

Serveis
especials
Serveis
especials

Administració
Administrativa
general
Administració
especial
Administració
especial

Comeses especials

Comeses especials

Administrativa

Tècnica

Arquitecte tècnic en edificació

C1

Titulats grau mitjà

Administratiu

C1

Tècnica

Tècnic auxiliar en habitatge

C1

Titulats grau mitjà

Insertora laboral

Tècnica

De conformitat amb el que regulen els art. 4, 55.d i 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, la presidència del Consell Comarcal del Gironès, en sengles resolucions de data 31 de maig de 2019, ha resolt
nomenar funcionaris/es de carrera, a partir del dia 1 de juliol de 2019, a les persones següents:
Noms
Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú, amb DNI
núm. 40321610B
Sra. Montserrat Rubirola Vilà amb DNI
núm. 77909156Z
Sr. F. Xavier de Domingo i Miquel, amb
DNI núm. 40320673V
Sra. Montserrat Vilalta Nicuesa, amb
DNI núm. 40993871M
Sra. M. Rosa Saubí Cassany, amb DNI
núm. 40344596C
Sr. Josep Maria Medina Martínez, amb
DNI núm. 40336654J
Sr. Ramon Batlle Lahoz, amb DNI núm.
46670886E
Montserrat Pou Costa, amb DNI núm.
40316411X
Sra. Patrícia Montesinos i Cerro, amb
DNI núm. 40318329L,
Sr. David Blanco Fabregat, amb DNI
núm. 40294733K
Sra. Maria Solana Sánchez, amb DNI
núm. 40524519Z
Sra. Neus Martínez Juanmiquel, amb
DNI núm. 40331283R
Sra. Cristina Sánchez Águila, amb DNI
núm. 40329565P
Sra. Rosana Garcia Campanón, amb
DNI núm.40439747C

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13685 GV8WR-REDMG-R1GN6 33A98C0EE9C89DF423038AD46EE1F6EF07282BD9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://aytos.girones.cat:9443

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

Edicte: Edicte nomenament funcionaris-es

31/05/2019 18:03

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- President de Consell Comarcal del Gironès. Signat 31/05/2019 18:03
Codi per a validació: GV8WR-REDMG-R1GN6
Data d'emissió: 4 de juny de 2019 a les 13:45:20
Pàgina 2 de 2

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Sra. Maria Teresa Olivé Casals, amb
DNI núm. 77910844T

Nº EXP.: 2019/C0203/4

Auxiliar administratiu

C2

Administració
general

Auxiliar

Auxiliar
administrativa

Contra aquest decret, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat del Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta notificació, de conformitat amb l’article 46.1 de la Llei
13/1998 de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició davant de la
presidència de la Corporació en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquesta notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 112
i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense
que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, en quin cas, el recurs contenciós administratiu podrà
interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar del dia següent al de la data en que presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició, de conformitat
amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sens perjudici que si ho considereu convenient pugueu interposar altres recursos que creieu
més oportuns.
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