UA 1.3
GLG/ncs
Número d’expedient: SIDO2018001253
Anunci del decret definitiu d'admesos i exclosos de la selecció per a la
constitució d'una borsa de treball de personal tècnic mig d'àmbit cultural.
L'alcaldessa presidenta, en data 9 d'octubre de 2018, ha dictat el decret
següent:
"La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 9
de juliol de 2018, va aprovar les bases, i posterior convocatòria que han de
regir en les proves de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de
personal tècnic mig d'àmbit cultural.
Mitjançant decret de data 21 de setembre de 2018 es va aprovar la llista
provisional de persones admeses i excloses al procés de selecció per a la
constitució d'una borsa de treball de personal tècnic mig d'àmbit cultural i es va
atorgar un termini de 10 dies hàbils per tal que les persones excloses
puguessin esmenar els motius d'exclusió.
Vist que l'aspirant GUMBAU YMBERT ALFONS, ha presentat dins del termini
de presentació de documentació requerida a efectes d'exempció de la prova de
llengua catalana, no haurà de presentar-se el dia assenyalat per la prova de
llengua catalana.
D'acord amb el que disposa la base tercera i, un cop finalitzat el termini de 10
dies hàbils per esmenar els motius d'exclusió, procedeix aprovar la relació
definitiva d'aspirants admesos i exclosos.
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 establerta de la següent forma:
ASPIRANTS ADMESOS/ES
NIF
****7719J
****2122N
****2682C

INTERESSAT
AGUILERA DIAZ, LIDIA
ALZUETA DILME, LAIA
AYLLON VALES, MAYTE
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***8528S
****2629E
****2511P
****9300S
****8798S
****9284V
****6862W
****4471M
****9616C
****4286M
****2165C
****7038L
****9060H
****3628B
****6572T
****4193Q
****5686B
****3265Q
****0076E
****3619H
****7601P
****1448S

BALSERA MORCILLO, BORJA
BELMONTE PUERTAS, SORAYA
BUFI MILLAN, MARIA ISABEL
CAÑADA VILA, PERE
ESCARPANTER LLANDRICH, ANNA
FERRERA LLORENS, PERE
GALIOT FUENTES, MANEL
GOMEZ ARILLA, ALBA
GOMEZ SOCIAS, OLGA
GUMBAU YMBERT, ALFONS
MARGENET ORTEGA, ARNAU
MARTINEZ VERA, OLGA
MAYOR GUARDIOLA, EVA
MORENO GARCIA, ANABEL
PASCUAL MOLINAS, IRENE
PICAZO GONZALEZ, MIREIA
RIBERA PI, FRANCESC XAVIER
RIERA MIRALLES, FERRAN
ROCAMORA RAMONEDA, LAIA
SANCHEZ CERVERA, LLUIS
XARGAY SIDRACH, MARIA VIDA
YUSTE VICENTE, CARMEN

ASPIRANTS QUE HAN DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA

NIF
****3619H
****1448S

INTERESSAT
SANCHEZ CERVERA, LLUIS
YUSTE VICENTE, CARMEN

ASPIRANTS EXCLOSOS
NIF

INTERESSAT

MOTIU
No
acrecita
representació

la
****9053Q CARALT MARCET, ROSA MARIA
DOMENECH LLANSOLA , MARIA
****2289A TERESA
Presentació fora de termini
No acredita la titulació
****1436Q MASO SUMSI, AFRICA
requerida
No acredita la titulació
****1688K PARAROLS REIXACH, CRISTINA
requerida
No acredita la titulació
****3601S RIBAS GARRIGA, JOAN
requerida
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Segon.- Establir que la prova de coneixements de llengua catalana s'iniciarà el
dia 22 d'octubre de 2018, a les 9:00h del matí a la Fundació Clerch i Nicolau,
carrer Nou núm. 53 de Figueres.
Les persones aspirants que han acreditat estar en possessió del nivell de
coneixements de llengua catalana s'hauran de personar el mateix dia 22
d'octubre de 2018 a les 11:00h a la Fundació Clerch i Nicolau, carrer Nou núm.
53 de Figueres.
Tercer.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i
mèrits dels aspirants a les places convocades es constituirà e mateix dia i al
mateix lloc que el de realització de les proves, a les 8:30h i quedarà establert
de la següent manera:
President
Titular: Cristina Pou Molinet
Suplent: Sara Carreras Aurich
1.- Vocal membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de
l’Ajuntament
Titular: Nativitat Vilanova Teixidor
Suplent: Teresa Miquel Malé
2.-Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Eduard Bech Vila
Suplent: Camil.la Massot Kleiner
3.-Vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Roser Julià Baduà
Suplent: Mª Dolors Turu Santigosa
Secretària:
Titular: Gemma López González
Suplent: Laura Vilanova Muñoz
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]
CPISR-1 C MARTA
FELIP TORRES
11/10/2018 13:10:06
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