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Número d’expedient: RRHH2019000104
Anunci del decret definitiu d'admesos i exclosos de la selecció de tres
places d'agent de la Guàrdia Urbana de mobilitat horitzontal.
En data 19 de juliol 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 12
d'abril de 2019, va aprovar les bases que han de regir la selecció per a la
provisió de 3 places d'agent de la Guàrdia Urbana pel sistema de concurs de
mobilitat horitzontal.
Mitjançant decret de l’Alcaldia Presidència de data 3 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'administació
general informa favorablement el procediment que segueix.
PROPOSTA:
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
****2943D
****0289A
****9368D
****9933A
****1335Y
****3275L
****6809K
****5055D
****4588P

NOM
MONTSERRAT
AITOR
DAVID
JUAN CARLOS
JOAN
MIGUEL
FRANCISCO
JOSE LUIS
FRANCISCO
MANUEL

COGNOMS
BALMÓN JIMÉNEZ
BARRÓS JIMÉNEZ
BOSCH PEÑARROSA
CAMPAÑA ROBLEDILLO
FONTDECABA CORCOLL
JIMÉNEZ BURGUENO
LARA LIMONCHI
LOPEZ OLMO
MÁRQUEZ ÁLVAREZ
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****3359B
****3964D
****5402N

JORDI
ALFONS ENRIC
RUBEN

NO DÍAZ
PÉREZ OCON
TERRON QUERALTA

ASPIRANTS EXCLOSOS:
DNI
****8747A
****6189K
****2203X

NOM
ALEX
FRANCISCO JOSE
IVAN

COGNOMS
COSTA ROMERO
GÓMEZ GAGO
JORGE EXPÓSITO

Segon.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels mèrits dels
aspirants a les places convocades es constituirà el mateix dia 25 de juliol de
2019 a les 9:00 hores del matí , a la Fundació Clerch i Nicolau, carrer Nou,
núm. 53 de Figueres i quedarà establert de la següent forma:
President:
Titular: Josep M. Riera Pey
Suplent: Jordi Panella i Vilaró
Vocal membre del personal funcionari de l'Ajuntament:
Titular: Jaume Martorell Pereira
Suplent: Jordi Clavaguera Soler
Vocal designat a proposta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya:
Titular: Eduard Campà Alcaraz
Suplent: Ramon Pérez Bernardo
Vocal designat a proposta de la Direcció general de seguretat pública:
Titular: Carlos Vega Garrido
Suplent: Xavier Muñoz Garcia
Vocal tècnic especialista en matèria:
Titular: Manel Moreta Mascort
Suplent: Eduard Campasol Estrach
Vocal tècnic especilista en matèria:
Titular: Eduard Caula Paretas
Suplent: Francesc Santiago Rubio
Secretari:
Titular: Gemma López González
Suplent: Josep Maria Sais Villanueva
Podrà assistir el tribunal, amb veu però sense vot, una persona designada per
la Junta de Personal.
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Tercer.- Establir que la prova psicotècnica se realitzarà el dilluns 29 de juliol de
2019 a les 17:00 hores a les dependències de la Guàrdia Urbana de Figueres,
ubicades a l'av. Salvador Dalí, núm. 107 de Figueres.
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)
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