UA 1.3
ahb
Número d’expedient: RRHH2018000155
Anunci del decret provisional d'admesos i exclosos de la selecció d'un tècnic/a
de gestió administrativa.
En data 4 de juny de 2018 l’Alcaldia- Presidència ha dictat la resolució que es
transcriu literalment a continuació:
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 5
de març de 2018 va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir en les
proves per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de gestió administració general.
D’acord amb el que disposa la base quarta de la convocatòria i, un cop acabat
el termini de presentació d’instàncies procedeix aprovar la relació d’aspirants
admesos i exclosos.
PROPOSTA:
Declarar aprovada 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:
ADMESOS/ES
NIF
****6840Y
****0289A
****9521X
****1930H
****2143Y
****2922Y
****1503X
****6135Z
****2714Y
****8577H
****9369M
****0269Y
****2309K
****0611X
****6564H

Interessat
AYATS NAVARRA, EVA
BARROS JIMENEZ, AITOR
BLANCH PASCUAL, RUTH
CAIRO ALVERO, MARTA
COLOMER TERRADES, JOANA
EL MADANI ABDELKADER, HASMINA
ESPARCH RIERA, PILAR
FUENTES MARTI, DIEGO
MAGALLAN BUERBA, CRISTINA
NAVARRO OLMO, EVA
OLIVAS PARRAGA, DONACIANO
PEREZ DEL RIO, ISABEL
ROSSET PUIGVERT, SUSSI
SUBIRANA SALAZAR, LUCIA
VILA ROMAGOSA, MAR
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EXCLOSOS
NIF
****2241B

Interessat
SANCHEZ SANCHEZ, LIDIA

MOTIU EXCLUSIÓ
1

Motius d’exclusio:
1: No acredita titolació ni acredita mèrits per la fase de concurs
Primer.- 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.
Segon.- Establir que les proves s’iniciaran el dia 28 de juny de 2018 a les 9:00
hores del matí a la Fundació Clerch i Nicolau, carrer Nou, 53 Figueres.
Tercer.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i
mèrits de l’ aspirant a la plaça convocada es constituirà el mateix dia i al mateix
lloc que el de realització de les proves, a les 8.30 h. i quedarà establert de la
següent manera:
Presidenta
Titular: Anna Maria Macià Bové
Suplent: Xavier Roca Genís
1.- Vocal membre del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament
Titular: Laia Oliver Pastoret
Suplent: Erik Sureda Causadias
2.-Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Sara Carreras Aurich
Suplent: Maria Corbera Batlle
3.-Vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Carles Garcia Merino
Suplent: Eduard Campà Alcaraz
Secretari
Titular: Gemma López González
Suplent: Cristina Pou Molinet
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 .
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L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
CPISR-1 C MARTA
FELIP TORRES
05/06/2018 09:52:49

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de e5a414ec-f4dd-4dc1-aa54-09eedd1b02b8
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

