UA 1.3
ncs
Número d’expedient: RRHH2019000053
Anunci del decret provisional d'admesos i exclosos per a la selecció d'un
tècnic/a coordinador/a per al programa Cooperativa 2.0
En data 20 de febrer de 2019, l'Alcaldia Presidència va dictar el decret que es
transcriu a continuació:
"Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a la selecció d'un
tècnic/a coordinador/a per al programa Cooperativa 2.0 i incubadora vertical al
al foment de la competitivitat empresarial a l'Alt Empordà i d'acord amb les
bases aprovades per la Junta de Govern Local en data 30 de novembre de
2018.
PROPOSTA:
Primer.- Declarar aprovada provisionalment 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:
NIF/Passaport
40315130V
40463619H

COGNOMS
RIERA BOADA
SÁNCHEZ CERVERA

NOM
FRANCESC D'ASSIS
LLUÍS

ASPIRANTS EXCLOSOS:
NIF/Passaport

COGNOMS

NOM

72976826B

ALQUEZAR
CRUSELLAS

RAQUEL

40439154W

JUTGE DEULOFEU

EVA

41560602Q

LOPEZ PEY

DANIEL

MOTIU
EXCLUSIÓ
No
acredita
titulació
requerida
No
acredita
titulació
requerida
Documentació
no compulsada
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40437860L

MORALES PADERN

NOEMI

(DNI)
No
acredita
cap requisit

ASPIRANTS QUE HAN DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA
NIF
****6826B
****7860L
****3619H

COGNOMS
ALQUEZAR
CRUSELLAS
MORALES
PADERN
SÁNCHEZ
CERVERA

NOM
Si subsana motiu d’exclusió
RAQUEL
Si subsana motiu d’exclusió
NOEMÍ
LLUIS

Segon.- Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a comptar 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 la prova de coneixements de llengua catalana s'iniciarà el
dia 1 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 12:00h.
Quart.- 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 8:30h. i
quedarà establert de la següent manera:
President
Titular: David Carvajal Carbonell
Suplent: Ramon Serra Anton
1.-Vocal designat a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Titular: Noelia Espinosa Reixach
Suplent: Joan Perxés Cabello
2.- Vocal membre del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament:
Titular: Helena Lázaro Carreras
Suplent: Núria Aguer Trilla
3.- Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Lluís Zamorano Méndez
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Suplent: Mireia Vehí Mercader
Secretari:
Titular: Gemma López González
Suplent: M.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)
25/02/2019 10:27:18

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de 9d89a393-d6a8-4f6d-8f93-d0d2e85cdb9f
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

