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Número d’expedient: RRHH2019000115
Anunci del decret definitiu d’admesos i exclosos per a la selecció d'una
plaça de sergent de la Guàrdia Urbana per promoció interna.
En data 12 de juny de 2019 el Regidor delegat del Servei de Recursos Humans
en funcions, per delegació de l’Alcaldia Presidència en funcionas, va dictar la
resolució següent:
“La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 12
d'abril de 2019, va aprovar les bases que han de regir la selecció per promoció
interna i mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una plaça de sergent 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, el regidor delegat del Servei de Recursos Humans en funcions, per
delegació de l'Alcaldia Presidència en funcions, 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 estaberta de la següent forma:
ASPIRANTS ADMESOS:
DNI
*****503H
*****905C

COGNOMS
CABALLERO SANTOS
SANTIAGO RUBIO

NOM
ALONSO
FRANCESC

Segon.- Establir que les proves selectives s'iniciaran el dia 20 de juny de 2019
a les 9:30 hores del matí al centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i
Sabater, Ronda Sud, núm. 2 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 20 de
juny de 2019 a les 9:00 hores del matí i quedarà establer de la següent forma:
President:
Titular: Josep M. Riera Pey
Suplent: Jordi Panella i Vilaró
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Vocal membre del personal funcionari de l'Ajuntament:
Titular: Jaume Martorell Pereira
Suplent: Jordi Clavaguera Soler
Vocal designat a proposta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya:
Titular: Eduard Campà Alcaraz
Suplent: Carles Ribas Colon
Vocal designat a proposta de la Direcció general d'Administració de Seguretat
Pública:
Titular: Emilio García Cano
Suplent: Alejandro Duran Giner
Vocal tècnic especialista en matèria:
Titular: David Puertas Martínez
Suplent: Antonio Pérez Fernández
Vocal tècnic especilista en matèria:
Titular: Ignasi López Clevillé
Suplent: Jaume Simón Argemir
Secretari:
Titular: Gemma López González
Suplent: Josep Maria Sais Villanueva
Podrà assistir el tribunal, amb veu però sense vot, una persona designada per
la Junta de Personal.
Cinquè.- Publicar aquest decret al tauler d'anuncis de la Corporació, a la pàgina
web de l'Ajuntament.”

L’alcalde en funcions
[Firma01-01]
JORDI MASQUEF
CREUS - DNI
40445849G (SIG)
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