UA 1.3
ncs
Número d’expedient: RRHH2018000240
Anunci del decret de la llista provisional d'admesos i exclosos per a la selecció
com a funcionari interí d'en Enginyer Superior per a l'Àrea de Serveis Urbans.
En data 17 de setembre de 2018 l'Alcaldia Presidència ha dictat la següent
resolució:
"La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 9
de juliol de 2018, va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir en les
proves de selecció per a la provisió com a funcionari interí d'un Enginyer
Superior per a l'Àrea de Serveis Urbans.
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.
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
****1728V
****0055A

COGNOMS
CASELLAS GOBELIN
OLIVERAS BLASCO

NOM
ALEX
EDUARD

ASPIRANTS QUE HAN DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA
NIF
****1728V

COGNOMS
CASELLAS GOBELIN

NOM
ALEX
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ASPIRANTS EXCLOSOS
NIF
****3746E

COGNOMS
SANVICENS PUIG

NOM
GABRIEL

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.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i
mèrits dels aspirants a les places convocades quedarà establert de la següent
manera:
President
Titular: Laura Vilanova Muñoz
Suplent: Mireia Maspons Carrizo
1.- Vocal membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de
l’Ajuntament
Titular: Joan Falgueras Font
Suplent: Josep Navarro Tavera
2.-Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Martí Pou Molinet
Suplent: Narcís Juny Espelt
3.-Vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Eugènia Iglesias Berini
Suplent: Pere Figuereda Cairol
Secretària:
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.
Quart.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina
web de l’Ajuntament ."

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de 90947579-bf52-4573-8c20-4cbc5f9e5a4c
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
CPISR-1 C MARTA
FELIP TORRES
19/09/2018 12:38:39
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