UA 1.3
ncs
Número d’expedient: RRHH2018000312
Anunci del decret d'admesos i exclosos definitius de la selecció per la formació
d'una borsa de treballador/a social.
L'Alcaldia Presidència, en data 20 de novembre, ha dictat el decret que es
transcriu literalment a continuació:
"La Junta de Govern Local en la sessió del dia 27 de juliol de 2018 va aprovar
les bases reguladores del procés selectiu per a la formació d'una borsa de
treball per a la cobertura de possibles vacants de places de treballador/a social.
En data 26 d'octubre de 2018 l'Alcaldia Presidència va dictar un decret
provisional d'admesos i exclosos otorgant 10 dies hàbils als aspirants exclosos
per a esmenar el motiu d'exclusió.
Vist que l'aspirant Nerea Crespo Trancon, en el decret d'admesos i exclosos
havia quedat exclosa per no presentar el document nacional d'identitat, en el
termini atorgat per esmenar les exclusions l'esmentat aspirant, mitjançant
instància número 24791 de data 6 de novembre de 2018, aporta la
documentació exigida per optar a l'esmentada plaça.
D'acord amb el que disposa la base quarta de la convocatòria i, un cop finalitzat
el termini de presentació d'instàncies per esmenar els motius d'exclusió,
procedeix aprovar la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos.
Vist l'informe proposta favorable de la Tècnic d'Administració General.
PROPOSTA:
Primer.- Declarar aprovada definitivament la llista 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

COGNOMS

NOMS

****3769Z

ARENAS BARRERA

Mª BEGOÑA
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****5914C
****1366Y
****5293K
****1484V
****1294C
****4188Z
****9444B
****0383L
****7154M
****7038L
****3080T
****1993D
****0259X
****1136Q
****6462Q

AYMA SANCHEZ
CASTRO SALAS
COLMENERO MOTILVA
CORCOLL CORNET
CRESPO TRANCON
GARCIA DE LA CALLE
GARCIA GARCIA
GUERRERO RAMONET
LLOBELL SERRADESANFERM
MARTINEZ VERA
ORTEGA IBAÑEZ
ROS RODRIGUEZ
RUSCALLEDA PROVENSAL
TOMAS SAMPEDRO
TOSCANO MARTINEZ

ALBA
MARGARITA
MARIA LUISA
MARIA ANGELS
NEREA
REBECA
ESTEFANIA
LAURA
MARIONA
OLGA
HELENCA
MIREIA
CRISTINA
SILVIA
ANDREA

ASPIRANTS QUE HAN DE FER LA PROVA DE LLENGUA CATALANA
NIF

COGNOMS

NOMS

****3769Z
****5293K
****1484V

ARENAS BARRERA
COLMENERO MOTILVA
CORCOLL CORNET

Mª BEGOÑA
MARIA LUISA
MARIA ANGELS

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES
NIF

COGNOMS

****4564R LOPEZ GOMEZ
****4921E LOUKAN
****2595Q SABALLY BALDE

NOMS

MOTIU EXCLUSIÓ

EULALIA No presenta DNI
HICHAM No acredita titulació
AMY
No acredita titulació

Segon.- Establir que la prova de coneixements de llengua catalana s'iniciarà el
dia 28 de novembre de 2018 a les 8.30 hores del matí a la Fundació Clerch i
Nicolau ( Carrer Nou, 53 de Figueres).
Les persones exemptes d’efectuar la prova, s’hi hauran de presentar a les
11.30 hores per realitzar la fase d’oposició.
Tercer.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i
mèrits dels aspirants a les places convocades es constituirà el mateix dia i al
mateix lloc que el de realització de les proves de llengua catalana, a les 8.00 h.
i quedarà establert de la següent manera:
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President/a:
Titular : Ana Ruiz Anton
Suplent: Zoa Molons de Sanroman
Un/a vocal membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de la
Corporació
Titular : Carme Illamola Caros
Suplent: Vanessa Velasco Mach
Un/a vocal nomenat per l’escola d’administració pública de Catalunya
Titular : Yolanda Martínez Roura
Suplent: Carme Ortega Paradeda
Secretari/ària:
Titular: Cristina Pou Molinet
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."

L’alcalde president
[Firma01-01]
CPISR-1 C JORDI
MASQUEF CREUS
21/11/2018 14:54:10
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