UA 1.3
ahb
Número d’expedient: RRHH2018000069
Anunci del decret d'admesos i exclosos de la selecció d'una plaça de tècnic/a
mitjà en educació
En data 16 de març de 2018 l’Alcaldia Presidència ha dictat el decret que es
transcriu de forma literal:
“ La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 4
de desembre de 2017, va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir
en les proves de selecció d’un/a tècnic mitjà en educació en règim de funcionari
interí.
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'alcaldessa presidenta 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:
ASPIRANTS ADMESOS/ES
COGNOMS I NOM
ALIER ANGEL, ORIOL
ARTIGAS VILA, ANNA
BOSCH ALVAREZ, LIDIA
CASTELLS PUIG, NURIA
CAUSA CASELLAS, EMMA
CERVERA ROMEU, NERTA
CLIMENT MARES, FERRAN
CORDOBA VILCHEZ, MELANIA
FABREGUES TEIXIDOR, MARIA DE LES NEUS
FIOL MATEOS, CRISTINA
GONZALEZ DEL HOYO, CORINA
GONZALEZ PALMA, ESTEFANIA
JODAR FERNANDEZ, LORENA
LLANET PEY, EMMA
MESAS PADROSA, ANNA
MESTRE ALBESA, VERONICA
MONCAYO RICART, ERIKA
PRATS BRUGAT, ELIA

NIF
41553436A
78002748L
40440270Z
40446741E
77962168B
46406424Z
40451364E
41557613V
40429972C
40448300V
41552534K
41551804G
46723353A
40595876W
41550451P
47937960A
40455992G
41559359S
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RIVAS DOMINGUEZ, SILVIA CRISTINA
ROMERO MORALES, YOLANDA

40446275Q
41550133N

ASPIRANTS EXCLOSOS:
COGNOMS I NOM
RIGAU VILALLONGA, NURIA

NIF
40319833M

*Motiu de l’exclusió: manca de titulació d’acord amb allò establert a la base
segona, apartat d) de les bases que han de regir en les proves de selecció
d’un/a tècnic mitjà en educació en règim de funcionari interí.
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
l’aspirant exclosa pugui esmenar els motius d'exclusió.
Tercer.- Establir que les proves s'iniciaran el dia 7 de maig de 2018, a les 9:00
h. del matí a la Fundació Clerch i Nicolau, carrer Nou núm.53 de Figueres.
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 a les 8.30 h. i quedarà establert de la següent manera:
President
Titular: Dolors Sàcera García
Suplent: Josep Maria Torner Malé
1.- Vocal membre del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament
Titular: Anna Cortada Pomés
Suplent: Ferran Campistol Costa
2.-Vocal tècnic especialista en la matèria:
Titular: Josep Maria Mora Verdeny
Suplent: Josep Maria Godoy Tomàs
3.-Vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Alicia Fuentes Company
Suplent: Carles García Merino
Secretari
Titular: Laura Vilanova Muñoz
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. “
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Cinquè.- 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
22/03/2018 09:18:42
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