UA 1.3
ahb
Número d’expedient: RRHH2019000050
Anunci del decret provisional d'admesos i exclosos de les proves de selecció
dos Tècnic/ques d’adminstració general.
En data 19 de febrer de 209, l’Alcaldia Presidència va dictar el decret que es
transcriu a continuació:
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 30
de novembre de 2018, va aprovar les bases, i posterior convocatòria que han
de regir en les proves de selecció per a la provisió de dues places de tècnic/a
de gestió d'Administració General en règim de funcionari de carrera.
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'Alcaldia Presidència, 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:
NIF
****8420Q
****5649B
****9136B
****8550K
****0289A
****4758V
****3841Z
****7792J
****9013E
****4567Y
****0998H
****7976Z
****0839J
****4663P
****1301M

Interessat
ALEMANY GUELL, MARIA
ALVAREZ MARTINEZ, ROBERTO CARLOS
BALMORI BORREGO, ANGEL
BARCELO PENAS, ADOLF
BARROS JIMENEZ, AITOR
CORBERA BATLLE, MARIA
DANES BRUNSO, JORDI
FERRERES PORRES, MARC
GENOVER RIBES, LLUIS
JOVE PERICH, JORDI
LLORENS FERRER, MARTA
MAÑAS SERRA, JOEL
MASEGU PRUENCA, ISAAC
OBRADORS CHERTA, MARIA
PADROSA PIERRE, ANNA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de faa7bb9d-00e2-4675-9493-a96a23d1b9e9
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

****8149Y
****2078T
****5934B
****2402V
****7171S
****2241B
****6777F
****5036J
****3261K

PEREZ PUIG, ELVIRA
POCH TARRES, JORDI
PRATS BOLDU, TERESA
ROCA SOLENCH, OLGA
SALA LORENZO, MIREIA
SANCHEZ SANCHEZ, LIDIA
SEBASTIA CAMPOS DAVID
TELLO ARJONA, VERONICA
VICARIO CAPLLONCH, DIONIS

ASPIRANTS EXCLOSOS
NIF
****9031N
****1111R
****6879P
****4946A

Interessat
CARREIRA GONZALEZ, SUSANNA
MARTINEZ DIAZ, MIREIA
PERIES MEDINA, ANDREA
PLANAS FONT MERITXELL

MOTIU D’EXCLUSIÓ
No acredita titulació requerida
No acredita titulació requerida
No acredita titulació requerida
No acredita titulació requerida

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 les proves s'iniciaran el dia 25 de març de 2019 a les 9:00
hores del matí a la Fundació Clerch i Nicolau, carrer Nou núm. 53 de Figueres.
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 a les 8:30 i quedarà establert de la següent manera:
President
Titular: Cristina Pou Molinet
Suplent: Anna Maria Macià Bove
1.- Vocal membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de
l’Ajuntament
Titular: Josep Maria Sais Villanueva
Suplent: Laia Oliver Pastoret
2.- Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Eli Abad Grabulós
Suplent: Pere Serrano Martín
3.-Vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Martí Lluansí Sastre
Suplent: Agustí Garcia Andrés
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Secretària:
Titular: Laura Vilanova Muñoz
Suplent: Sara Carreras Aurich
Podrà assistir al tribunal, amb veu però sense vot, un membre de la Junta de
Personal o del Comitè d’Empresa.
Cinquè.- 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)
20/02/2019 14:53:12
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