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Número d’expedient: RRHH2019000171
Anunci del decret provisional d'admesos i exclosos de la selecció per a la
constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques d'administració
general.
En data 8 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 24
de maig 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 de
tècnics/ques d'administració general.
Mitjançant decret de l'Alcaldia Presidència de data 19 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.
D'acord amb el que disposa la base quarta i, un cop finalitzat el termini atorgat
per esmenar els motius d'exclusió i analitzada la documentació que han
presentat varis aspirants, procedeix aprovar la relació d'aspirants admesos i
exclosos.
Vist l'informe d'intervenció (INIF/INFI) que consta a l'expedient
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
Primer.- Declarar aprovada la llista definitiva 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

COGNOMS

NOM

****1399P
****1930H
****0663D
****1991M
****6344L

ALCAIDE PAIRET
CAIRO ALVERO
GARRIGA ASENSIO
JUANOLA AULET
MALUQUER NOGUES

JORDI
MARTA
CARME CRISTINA
MARC
XAVIER
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****1111R
****1902F
****2241B
****3976E

MARTINEZ DIAZ
MIS JOU
SÁNCHEZ SÁNCHEZ
VIDAL COMBALIA

MIREIA
MARIA DEL MAR
LÍDIA
FELIPE

ASPIRANTS EXCLOSOS
DNI

COGNOMS

NOM

MOTIUS
EXCLUSIÓ

****0839J
****4751G
****6777F

MASEGU PRUENCA
SALVI SERRA
SEBASTIA CAMPOS

ISAAC
INGRID
DAVID

4
1
3

MOTIUS EXCLUSIÓ
1.- No acredita titulació requerida
2.- No presenta DNI
3.- No acredita no haver estat condemnat per
cap delicte
4.- Instància presentada fora termini
Segon.- Establir que les proves s'iniciaran el dia 21 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.
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:
President
Titular: Cristina Pou Molinet
Suplent: Laia Oliver Pastoret
1.- Vocal membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de
l’Ajuntament
Titular: Mireia Maspons Carrizo
Suplent: Sara Carreras Aurich
2.- Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Josep Maria Cortada Puig
Suplent: Encarnación Mesquida Paltré
3.-Vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Agustí Garcia Andrés
Suplent: Maria Teresa Genís Armadà
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Secretària:
Titular: Gemma López González
Suplent: Mariona Corbera Batlle
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’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
Agnès Lladó Saus DNI 40451585J (SIG)
09/08/2019 10:46:42
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