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GLG/ncs
Número d’expedient: SIDO2018001236
Anunci del decret definitiu d'admesos i exclosos per a la selecció d'una plaça
d'enginyer/a tècnic/a, en règim funcionari interí.
L'alcaldessa presidenta, en data 5 d'octubre de 2018, ha dictat el decret
següent:
"La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió de data 9
de juliol de 2018, va aprovar les bases, i posterior convocatòria que han de
regir en les proves de selecció per a la selecció d'una plaça d'enginyer/a
tècnic/a, en règim funcionari interí.
Mitjançant decret de data 18 de setembre de 2018 es va aprovar la llista
provisional de persones admeses i excloses al procés de selecció d'una plaça
d'enginyer/a tècnic/a i es va atorgar un termini de 10 dies hàbils per tal que les
persones excloses puguessin esmenar els motius d'exclusió.
D'acord amb el que disposa la base cinquena i, un cop finalitzat el termini de 10
dies hàbils per esmenar els motius d'exclusió, procedeix aprovar la relació
definitiva d’aspirants admesos i exclosos.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
Primer.- Declarar aprovada definitivament 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
****7666Z
****0890Y
****0018N
****6740H
****9407W
****3349Q
****2748W

Interessat
AYORA TORRES, PAU
DE JUAN JUAN, JOAN SALVADOR
FERRER SANCHEZ, JOAQUIM
MORET FALGAS, CATERINA
NOGUER FEIXAS, RAMON
TABAR DE LLOBET, ALBERTO
TEY ARMENGOL, JOSE
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ASPIRANT QUE HA DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA
CATALANA
NIF
****1728V

Interessat
CASELLAS GOBELIN, ALEX

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES
NIF
****1728V
****6568M
****3601S

Interessat
CASELLAS GOBELIN, ALEX
LLOSA CUFI, XAVIER
RIBAS GARRIGA, JOAN

Segon.- Establir que la prova de coneixements de llegua catalana s'iniciarà el
dia 10 d'octubre de 2018 a les 9:00 hores del matí a la Fundació Clerch i
Nicolau , carrer Nou núm. 53 de Figueres.
Les persones que no han de realitzar la prova de llengua catalana s'hauran de
presentar al mateix lloc, Fundació Clerch i Nicolau, carrer Nou núm. 53 de
Figueres a les 10:00 hores del mateix dia 10 d'octubre de 2018.
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 de llengua catalana, a les 8:30
hores i quedarà establert de la següent manera:
President
Titular: Laura Vilanova Muñoz
Suplent: Mireia Maspons Carrizo
Vocals:
Titular: Martí Pou Molinet
Suplent: Joan Falgueras Font
Titular: Cristina Viñas Fernández
Suplent: Xavier Turró Ventura
Un/a vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Titular: Jordi Mateu Pozuelo
Suplent: Yolanda Jiménez Camino
Secretària:
Titular: Cristina Pou Molinet
Suplent: Gemma López González
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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
[Firma01-01]
CPISR-1 C MARTA
FELIP TORRES
05/10/2018 15:06:20
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