UA 1.3
LVM/ncs
Número d’expedient: SIDO2018001237
Anunci del decret provisional d'admesos i exclosos de la selecció de director/a
d'arts escèniques.
L'alcaldessa presidenta, en data 5 d'octubre de 2018, ha dictat el decret
següent:
"La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 11
de juny de 2018, va aprovar les bases, i posterior convocatòria que han de regir
en les proves de selecció per a la designació del lloc de treball de director/a
d'arts escèniques.
D'acord amb el que disposa la base quarta i, un cop finalitzat el termini de
presentació d’instàncies procedeix aprovar la relació d’aspirants admesos i
exclosos.
La tècnic d’administració general informa favorablement la tramitació que
segueix.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
Primer.- Declarar aprovada la llista provisional 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
****7161W
****7783Y
****6691M
****7629X
****3295F
****9616C
****0946Z
****6572T

NOM I COGNOMS
ABC
ABS
MCF
CCR
JGT
OGS
XMS
IPM
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ASPIRANTS QUE HAN DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA

NIF
****7629X
****7512K
****0946Z
****6678Y

NOM I COGNOMS
CCR
JGR
XMS
MPV

ASPIRANTS EXCLOSOS
NIF
****7512K
****1436Q
****6678Y
****1077Q
****5255M

NOM I COGNOMS
JGR
AMS
IPM
JPR
JSP

MOTIU
No acredita titulació
No acredita titulació
No acredita titulació
Fora de termini
No acredita titulació

Segon.- Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de
la publicació d'aquest anunci a la pàgina web i al taulell d'anuncis de
l'Ajuntament, per tal que les persones excloses puguin esmenar els motius
d'exclusió.
Tercer.-Convocar als aspirants que han de fer la prova de llengua catalana, el
dia 12 de novembre de 2018 a les 9:00 a la Fundació Clerch i Nicolau , carrer
Nou 53 de Figueres.
Quart.-La comissió de valoració designada per a la qualificació dels mèrits dels
aspirants a proveir el lloc de treball es constituirà el dia 12 de novembre a les
8:30 hores i a la mateixa Fundació, i quedarà establert de la següent manera:
President
Titular: Eduard Bech Vila
Suplent: Cristina Pou Molinet
1.- Vocal tècnic especialista en la matèria d'una altra administració diferent de
l'Ajuntament de Figueres
Titular: Maria Teresa Busquets Costa
Suplent: Íngrid Calpe Jové
2.- Vocal empleat públic de l'Ajuntament de Figueres
Titular: Camil.la Massot Kleiner
Suplent: Eva Astarloa Caixàs
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3.-Vocal Director d'Arts Escèniques de similiars característiques
Titular: Jordi Basomba Gonzalvo
Suplent: Carles Ribell Toledano
4.-Vocal tècnic especialista en la matèria designat a proposta de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Josep Martí Pons
Suplent: Agustí Garcia Andrés
Secretària:
Titular: Laura Vilanova Muñoz
Suplent: Gemma López González
Podrà assistir al tribunal, amb veu però sense vot, un membre de la Junta de
Personal o del Comitè d’Empresa.
Cinquè.- La comissió de valoració es reunirà a l'objecte de:
a.- Establir el termini de presentació del projecte de gestió de serveis
municipals que han de presentar els aspirants, que serà degudament
comunicat als aspirants a través d'anuncis exposats al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i amb informació complementària que es publicarà a la pàgina web
municipal.
b.- Establir el dia i l'hora en què els aspirants hauran de comparèixer davant de
la comissió de valoració per fer l'entrevista, que serà degudament comunicat
als aspirants a través d'anuncis exposats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i
amb informació complementària que es publicarà a la pàgina web municipal.
c.- Fixar el calendari de sessions per procedir a fer la valoració dels mèrits.
Sisè.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina
web de l’Ajuntament."

L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
CPISR-1 C MARTA
FELIP TORRES
08/10/2018 13:00:51

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de 872cbacb-5cfe-45db-80d9-64a42dbff45a
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

