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Anunci del decret definitu d'admesos i exclosos de la selecció de coordinador
d'instal. esportives
Anunci del decret definitiu d'admesos i exclosos coordinador/a esports
/instal.esportives
En data 15 d’abril de 2019, l’Alcaldia Presidència ha sictar el decret que es
transcriu a continuació:
“ En data 27 de març de 2019, l’Alcalde President va dictar el decret d’admesos
i exclosos provisional de la selecció d’un/a coordinador/a d’instal·lacions
esportives, i es va atorgar un termini de 10 dies hàbils per tal que les persones
excloses puguessin esmenar els motius d’exclusió.
El sr. Iago González Lozano, ha presentat en data 2 d’abril de 2019 , RE: 7611
una instància esmenant el motiu pel qual estava exclòs.
Per tot això i d'acord amb el que disposa la base quarta de la convocatòria de
proves per a la formació d'una borsa de treball de coordinador/a d'instal.lacions
esportives/encarregat d'esports.
Per tot això, l'alcalde president resol:
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:
ADMESOS
NIF
***5162**
***2118**
***5334**
***3345**
***5208**
***4140**
***3793**
***3542**
***5286**
***3360**
***2118**
***7624**

COGNOMS
MANZANO RODRIGUEZ
PARRAMON PICOLA
SALA VELASCO
LARA GONZALEZ
CORDOVA LLEDO
BATLLE PUJOL
GUTIERREZ DEULOFEU
GONZALEZ LOZANO
BUTINYA SITJA
RIBAS GARRIGA
LLENS PAGES
MANTE SOLA

NOM
ADRIAN ANTONIO
ALBERT
ALBERT
CARLOS ALBERTO
DANIEL
EDUARD
FERNANDO
IAGO
JOAN
JOAN
JORDI
LAIA
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***4887**
***9723**

BONILLO MASO
ALBUIXECH GONZALEZ

RAFAEL
RUBEN

EXCLOSOS
NIF
***5709**
***4663**
***0052**

COGNOMS
CASALS VILANOVA
LOPEZ MEDINA
PETIT REQUENA

NOM
DAMIA
JOSE LUIS
NIL·LA

MOTIU EXCLUSIÓ
no acredita titulació requerida
no acredita titulació requerida
FORA TERMINI

PERSONES QUE HAN DE FER LA PROVA DE LLENGUA CATALANA

NIF
***5709**
***3793**
***5334**

COGNOMS
CASALS VILANOVA
GUTIERREZ DEULOFEU
SALA VELASCO

NOM
DAMIA
FERNANDO
ALBERT

Segon.- Establir que la prova de coneixements de llengua catalana s'iniciarà el
dia 24 d'abril de 2019, a les 9:00h., a la Fundació Clerch i Nicolau, carrer Nou
núm. 53 de Figueres.
Les persones aspirants que han acreditat estar en possessió del nivell de
coneixements de llengua catalana s'hi hauran de personar a les 12:00.
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 8.30 h.
i quedarà establert de la següent manera:
President
Titular: Laura Vilanova Muñoz
Suplent: Maria Victòria Tejeda Martínez
Un/a vocal membre del personal de l’Ajuntament
Titular: Màrius Vergés Rosa
Suplent: Inés Garcia Rosa
Un/a vocal tècnic/a en la matèria que pot ser o no personal de la mateixa entitat
local.
Titular: Carles Ramonet Costa
Suplent: Lluís Noguer Brugat
Un/a vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Titular: Mª Dolors Turu Santigosa
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Suplent: Yolanda Martínez Roura Secretària:
Titular: Gemma López González
Suplent: Maria Àngels Hernández Batlle
Podrà assistir al tribunal, amb veu però sense vot, un membre de la Junta de
Personal o del Comitè d’Empresa.
Quart.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina
web de l’Ajuntament.
L’alcalde president
[Firma01-01]
JORDI MASQUEF
CREUS - DNI
40445849G (SIG)
16/04/2019 12:22:58
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