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Anunci del decret d'admesos i exclosos agent mobilitat horitzontal
L’alcalde accidental president en data 20 d’abril de 2018, va dictar la resolució
que es transcriu literalment a continuació:
“ La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data
22 de gener de 2018, va aprovar les bases per la selecció per concurs de
mobilitat horitzontal d'una plaça d'agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament
de Figueres.
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.
Per tot això, l'alcalde accidental president resol:
Primer.- 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:
NIF
40452905E
40446429D
40358410B

COGNOMS
REY CID
BARNEDA ROMANS
ALEJO LOPEZ

NOM
SERGIO
MARCEL
DAVID

Segon.- Les proves s'iniciaran el dia 8 de maig de 2018 a les 9:30 hores del
matí a la sala de junta de govern local de l'ajuntament 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 lloc que el de realització de les proves, a les 9:00 h. i quedarà establert
de la següent manera:
President
Titular: Josep Maria Riera Pey
Suplent: Jordi Panella Vilaró
1.- Vocal membre del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament
Titular: Joan Manel Moreta Mascort
Suplent: Jordi Claveguera Soler
2.-Vocal tècnic especialista en la matèria:
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Titular: Roman Martínez Aljarilla
Suplent: Jaume Martorell Pereira
3.-Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Manuel De la Torre Carmona
Suplent: Xavier Fontecha Serra
4.-Un membre designat a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Titular: Francesc Muñoz Flores
Suplent: Eduard Campà Alcaraz
5.- Un membre designat a proposta de la Direcció General de Seguretat
Ciutadana
Titular: Eduard Campà Alcaraz
Suplent: Víctor Alcaraz Gili
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.
Quart.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina
web de l’Ajuntament . “
L’alcaldessa presidenta
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