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Anunci del decret definitiu d'admesos i exclosos de la selecció d'una plaça
d'agent de la guardia urbana per concurs de mobilitat horitzontal
L'alcaldessa presidenta, en data 16 d´octubre de 2018, ha dictat el decret
següent:
“ Mitjançant decret de l’Alcaldia Presidència de data 27 de juliol de 2018, es va
declarar aprovada provisionalment la llista d’instàncies admeses i excloses per
a concórrer a la selecció per concurs de mobilitat d’una plaça d’ agent de la
guàrdia urbana, i es va atorgar un termini de 10 dies hàbils per tal que els/les
aspirants exclosos/es puguessin presentar les esmenes a l’exclusió que
creiessin convenients.
L’aspirant amb DNI ****9864-W, ha presentat en data 2 d’agost de 2018,
RE:18772, documentació per a esmenar els motius d’exclusió.
La sra. Maria Carmen Martín Barragan, mitjançant instància de data 2 d’agost
de 2018 i número de registre d’entrada núm.18823 ha comunicat que no surt al
llistat provisional i sol·licita que es revisi la documentació .
Un cop revisades totes les instàncies presentades s’ha comprovat que
efectivament la interessada havia presentat la instància en temps i forma
correctes per a ser admesa a les proves de selecció i que per error no va sortir
al decret provisional.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
Primer.-Declarar aprovada definitivament la llista d’instàncies admeses i
excloses per a concórrer a la selecció per concurs de mobilitat d’una plaça d’
agent de la guàrdia urbana, 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
****6352T
****9564W
****9069A
****2905E
Segon.- Establir que la selecció começarà el dia 19 de novembre de 2018, a
les 9:00 hores del matí, a les dependències de la Guàrdia Urbana de Figueres,
(Avda. Salvador Dalí, núm. 107)
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Tercer- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i
mèrits dels aspirants a les places convocades quedarà establert de la següent
manera:
President:
Titular: Josep M.Riera Pey
Suplent: Jordi Panella Vilaró
Vocal membre de l’Ajuntament:
Titular: Joan Manel Moreta Mascort
Suplent: Jordi Claveguera Soler
Vocal designat a proposta de l’ISPC:
Titular: Ramon Pérez Bernardo
Suplent: Eduard Campà Alcaraz
Vocal designat a proposta de Direcció general de seguretat pública:
Titular: Juan Carlos Gil Alpuente
Suplent: Francesc Nievas López
Vocal tècnic:
Titular: Roman Martínez Aljarilla
Suplent: Jaume Martorell Pereira
Vocal tècnic:
Titular: Manuel de la Torre Carmona
Suplent: Xavier Fontecha Serra
Secretari:
Titular: Cristina Pou Molinet
Suplent: Gemma López Gonzáñez
Podrà assistir al tribunal, amb veu però sense vot, una persona designada per
la Junta de Personal.
Quart.- Publicar aquest decret a la pàgina web de l’Ajuntament i al taulell
d’anuncis.

L’alcaldessa presidenta
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