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Número d’expedient: RRHH2019000151
Anunci del decret definitiu d'admesos i exclosos de la selecció d'una
plaça de caporal de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Figueres, pel
sistema de concurs de mobilitat horitzontal.
En data 21 d'agost de 2019 l'alcaldessa presidenta ha dictat la resolució
següent:
"La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 10
de maig de 2019, va aprovar les bases que han de regir la selecció per a la
provisió d'una plaça de caporal de la Guàrdia Urbana pel sistema de concurs
de mobilitat horitzontal.
Mitjançant decret d'Alcaldia Presidència de data 31 de juliol de 2019, i d'acord
amb el que disposa la base quarta de la convocatòria de la selecció
esmentada, es va aprovar provisionalment la llista d'instàncies admeses i
excloses, atorgant un termini de 10 dies hàbils per tal que les persones
excloses puguessin esmenar els motius d'exclusió.
Un cop analitzada la documentació que han presentat varis aspirants en
període d'esmena de motiu d'exclusió i vist que la tècnica d'administració
general informa favorablement el procediment que segueix.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta 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 estaberta de la següent forma:
ASPIRANTS ADMESOS:
DNI
****2996B
****5769K

NOM
SERGIO
LLUISA

COGNOMS
MORENO RUIZ
SANTOS CARBONERA
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ASPIRANTS EXCLOSOS:
DNI
****4987B

NOM
RAUL

COGNOMS
MARTINEZ JULI

MOTIUSD'EXCLUSIÓ
5

MOTIUS D'EXCLUSIÓ:
1.- No acredita curs EPC
2.- No acaredita més de dos anys d'antiguitat com a funcionari/a de carrera en
la mateixa categoria.
3.- No acredita titulació mínima.
4.- No acredita permís de conduir A2 i B.
5.- No presenta declaració jurada de l'acceptació del compromís de portar
armes.
Segon.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels mèrits dels
aspirants a les places convocades es constituirà el dia 26 d'agost de 2019, a
les 8:30 hores a les dependències de la Guàrdia Urbana de Figueres, Av.
Salvador Dalí, 107 de Figueres i quedarà establer de la següent forma:
President:
Titular: Josep M. Riera Pey
Suplent: Jordi Panella i Vilaró
Vocal membre del personal funcionari de l'Ajuntament:
Titular: Joan Manel Moreta Mascort
Suplent: Eduard Campasol Estrach
Vocal designat a proposta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya:
Titular: Josep Pujades Sánchez
Suplent: Oscar Soler Bosch
Vocal designat a proposta de la Direcció general de seguretat pública:
Titular: Antonio Pérez Fernández
Suplent: Alejandro Duran Giner
Vocal tècnic especialista en matèria:
Titular: Jaume Martorell Pereira
Suplent: Jordi Clavaguera Soler
Vocal tècnic especilista en matèria:
Titular: Eduard Caula Paretas
Suplent: Francesc Santiago Rubio
Secretari:
Titular: Cristina Pou Molinet
Suplent: Gemma López González
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Podrà assistir el tribunal, amb veu però sense vot, una persona designada per
la Junta de Personal.
Tercer.- Establir que la prova psicotècnica se'n donarà publicitat una vegada
que el Tribunal ho determini.
Quart.- Publicar aquest decret al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina
web de l'Ajuntament."

L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
Agnès Lladó Saus DNI 40451585J (SIG)
21/08/2019 14:40:04
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