UA 1.3
ahb
Número d’expedient: RRHH2019000041
Anunci del decret d'admesos i exclosos provisional de la borsa de monitorsocorrista
El regidor delegat del Servei de Recursos Humans, per delegació de l'Alcaldia
Presidència,en data 14 de feber de2019, ha dicta t la resolució que es transcriu
a continuació:
“D’acord amb el que disposa la base quarta de la convocatòria de proves per a
la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de
places de monitor socorrista i un cop acabat el termini de presentació
d’instàncies,
Per tot això, el regidor delegat del Servei de Recursos Humans, per delegació
de l'Alcaldia Presidència, resol:
Primer.- Declarar aprovada provisionalment 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
****1711P
****0796P
****1747B
****3655X
****0791A
****6401C
****9682R

COGNOM
ALCOBE HERNANDEZ
BAÑOS MARCOS
GARCIA REYES
LOPEZ PEREZ
OLIVEDA MOLINA
ORTEGA CRUZ
VILA VALLS

NOM
FERNANDO
IZAN
CRISTIAN
ALEX
HELENA
DAVID
JOAN

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES
NIF
****1711P
****0796P
****1747B
****3655X
****6401C
****9682R

COGNOM
ALCOBE HERNANDEZ
BAÑOS MARCOS
GARCIA REYES
LOPEZ PEREZ
ORTEGA CRUZ
VILA VALLS

MOTIU D’EXCLUSIÓ
NOM
1
FERNANDO
1,2
IZAN
2
CRISTIAN
1,2,3,4
ALEX
DAVID
1
1
JOAN
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MOTIUS:
1.CERTIFICAT DELICTES SEXUALS
2.INSCRIPCIO AL REGISTRE OFICAL DE PROFESSIONALS DE L'ESPORT
3.DNI
4.CURRICULUM VITAE

PERSONES QUE HAN DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA
NIF
****3655X
****6401C

COGNOM
LOPEZ PEREZ
ORTEGA CRUZ

NOM
ALEX
DAVID

SI ESMENA MOTIU D’EXCLUSIÓ
SI ESMENA MOTIU D’EXCLUSIÓ

Segon.- Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de
la publicació d'aquest anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per tal que les
persones excloses puguin esmenar els motius d'exclusió.
Tercer.- Establir que la prova de coneixements de llengua catalana s'iniciarà el
dia 18 de març de 2019, a les 9:00h.,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’hi hauran de personar a les 12:00 .
Quart.- 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 lloc que el de realització de les proves de llengua catalana, a les 8.30 h.
i quedarà establert de la següent manera:
President:
Titular: Josep Maria Sais Villanueva
Suplent: Pere Ferrera LLorens
Vocals:
Titular: Màrius Verges Rosa
Suplent: Ana García Rosa
Titular: Inés García Rosa
Suplent: Mercedes García Rosa
Titular: Mireia Martínez Martínez
Suplent: Rosa Maria Saló Payet
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Secretari:
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.
Cinquè.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis de la Corporació i a la
pàgina web de l’Ajuntament.”

L’alcalde president
[Firma01-01]
JORDI MASQUEF
CREUS - DNI
40445849G (SIG)
15/02/2019 09:35:14
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