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Número d’expedient: RRHH2019000136
Anunci del decret definitiu d'admesos i exclosos de la selecció per a la
constitució d'una borsa de treball d'insertors/es laborals.
En data 23 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 26
d'abril de 2019, va aprovar les bases, i posterior convocatòria que han de regir
en les proves de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'insertors/es
laborals.
Mitjançant decret d'Alcaldia Presidència de data 6 d'agost 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.
D'acord amb el que disposa la base quarta i, un cop finalitzat el termini de 10
dies hàbils per esmenar els motius d'exclusió, procedeix aprovar la relació
d'aspirants admesos i exclosos definitius.
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 establerta de la següent forma:
ASPIRANTS ADMESOS/ES:
DNI
****5576W
****0270Z
****9516L
****0132Z
****9976A
****4715T
****0264R

COGNOMS
ARCHE SUÑER
BOSCH ALVAREZ
CAPUTO
GARCÍA PUIGNAU
LÓPEZ VALDUBIECO
MERABTI
PALACIN GARCÍA

NOM
EULALIA
LIDIA
MICHELA
SELA
AITOR
FATYHA
ROSA
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****1591K
****9922A
****0476W
****2063T
****6123E
****0344G
****5766H
****4564G

QUINTÀ LOZANO
REYES STAY
SANZ PINYOL
TEJON GRABALOSA
TORRES ACEDO
VAQUERO DOSANTOS
VAZQUEZ SANCHEZ
VISCASILLAS ZAMORA

EVA
CAMILA ROCIO
TERESA
ELISABET
CRISTINA
SANDRA
ISABEL
JUDIT

ASPIRANTS EXCLOSOS:
DNI
****5321T
****8824A

COGNOMS
FUENTESAL MARTÍNEZ
JIMENEZ TORRES

NOM
TITULACIO
RAQUEL No acredita titulació
SONIA
No acredita titulació

ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ:
DNI
****0264R
****0344G
****5766H

COGNOMS
PALACIN GARCÍA
VAQUERO DOSANTOS
VAZQUEZ SANCHEZ

NOM
ROSA
SANDRA
ISABEL

ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ:
DNI
****4715T

COGNOMS
MERABTI

NOM
FATYHA

Segon.- Establir que les proves de llengua catalana i castellana s'iniciaran el
dia 28 d'agost de 2019, a les 9:00 hores del matí a les dependències del
Convent de Caputxins, carrer del Rec Arnau, núm. 8 de Figueres.
Les persones aspirants que han acreditat estar en possessió dels nivells de
coneixement de les llengües catalana i castellana s'hauran de presentar el dia
mateix dia 28 d'agost de 2019 a les 11:30 hores del matí a les dependències
del Convent de Caputxins, carrer del Rec Arnau, núm. 8 de Figueres.
Tercer.- 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 que el de realització de les proves, a les 8:30 hores i quedarà establert
de la següent manera:
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President
Titular: Helena Lázaro Carreras
Suplent: Núria Aguer Trilla
1.- Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Susanna Albert Riera
Suplent: Maria Carme Campos Ribas
2.- Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Lluís Miguel Zamorano Méndez
Suplent: Francesc Riera Boada
3.-Vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Natàlia Bonany Subirà
Suplent: Jaume Roca Suriñach
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."

L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
Agnès Lladó Saus DNI 40451585J (SIG)
23/08/2019 14:26:29
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