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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
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<RESOLUCIO>

Vist per aquesta Alcaldia l'expedient corresponent al procés de selecció d'una plaça de Tècnic
o Tècnica d´Economia, administració especial, grup A, subgrups A1/A2, mitjançant el
sistema de concurs obert a altres Administracions Públiques.
Atenent que les citades Bases van ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de data 22 de febrer de 2018, número 38, sent objecte de publicació igualment en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 26 de febrer de 2018, número 8.242.
Havent donat compte que amb data 13 de març de 2018 es va procedir a publicar l'extracte
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Havent donat compte que durant el termini de presentació d'instàncies, 20 dies hàbils des de
la publicació del corresponent extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat, consta la presentació
d'instàncies per:
x José Manuel Domench Bolea, amb data 5 d'abril de 2018.
x Jesús Bodí Beneyto, amb data 12 d'abril de 2018.
Atenent al que es disposa en la Base Cinquena de les que regeixen el procés selectiu.
Havent donat compte del que es disposa en l'article 15 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del
Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i Mobilitat del
personal de la Funció Pública Valenciana.
Aquesta Alcaldia Presidència, en virtut de les atribucions conferides per la legislació vigent,
RESOL:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos en el procés selectiu per a cobrir
en propietat, mitjançant el sistema de concurs obert a altres Administracions Públiques, un
lloc de treball de Tècnic/Tècnica d'economia, grup A, subgrups A1/A2, d'acord amb els
requisits establerts en la Base tercera de la convocatòria:
RELACIÓ DE PERSONES ADMESES
Num.
DNI
Nom i Congnoms
1
73503173A
José Manuel Domenech Bolea
2
21656550A
Jesús Bodí Beneyto
RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES
Cap
SEGON.- Publicar la present Resolució en el Tauler d´Anuncis de la Corporació, a la plana
web de l´Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de València, als efectes que en el
termini de 10 dies hàbils, comptats des de la última publicació, es puguen formular les
reclamacions, observacions i subsanacions d´errors que s´estimen convenients a la relació
provisional d´admesos i exclosos.
En el cas que no es formulen reclamacions s´entendrà definitiva la llista Provisional.
En el supòsit de presentar reclamacions es resoldran mitjançant Resolució d'Alcaldia, la qual
serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, Tauló d'Edictes Municipal i en
la pàgina web de l'Ajuntament.
En aquesta Resolució s'indicarà la composició de la Comissió de Valoració, i el dia, hora i lloc
en què es reunirà per a valorar els mèrits acreditats.
</RESOLUCIO>
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