IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
RESOLUCIONS ALCALDIA (TD01) (SISTEMA): RESOLUCIO ALCALDIA RESOLUCIO ALCALDIA - RESOLUCIO PROVISIONAL BORSA AUXILIAR
INFORMÀTIC - 19369 - - 19369 - 2019/4/124

NUM DECRET: 2019/4/124
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: B0WZI-SQ7NY-OCQM6
Fecha de emisión: 30 de abril de 2019 a las 9:48:50
Página 1 de 1

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- VICE SECRETARI INTERVENTOR de Ajuntament de Picanya.Firmado 25/04/2019 12:26
2.- SECRETÀRIA GENERAL de Ajuntament de Picanya.Firmado 25/04/2019 12:50
3.- ALCALDE de Ajuntament de Picanya.Firmado 26/04/2019 14:30

FIRMADO
26/04/2019 14:30

029 - RESOLUCIO D'ALCALIDA

Area: Serveis Generals
Assumpte: Personal

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 779977 B0WZI-SQ7NY-OCQM6 9E52AA88EC51E8F584743AF88162588A6E162567) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atés que es van aprovar les bases que han de regir la formació d’una borsa de treball de
tècnic d’auxiliar d’informàtica, publicades íntegrament a la plana web municipal, en el Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, en data 1 d’abril de 2019.
Donat compte que transcorregut el termini de presentació d’instàncies correspon aprovar la
llista provisional d’ admesos i exclosos en el corresponent procés selectiu.
Conforme a les Bases de la convocatòria, es procedeix a aprovar la llista provisional de
persones admeses i excloses al procés de selecció, donant un termini d’al·legacions de 3 dies
hàbils per poder al·legar contra la mateixa, si no es produeix cap reclamació o esmena la
present resolució quedarà automàticament elevada a definitiva.
Donat compte que conforme amb allò disposat en l’article 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon a l’Alcaldia l’aprovació de les llistes
provisionals d’admesos i exclosos.
Per tot allò exposat, aquesta Alcaldia en virtut de les atribucions conferides per la legislació
vigent
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a la
formació d’una borsa de treball de tècnic auxiliar informàtic;
RELACIÓ DE PERSONES ADMESES
NUM
1
2
3
4

DNI
53356233M
45799506C
53356744X
20844252L

COGNOMS
GOMEZ CALATAYUD
HARO HERVAS
HERAS SANTOS
MAGRANER BELLA

NOM
MONICA
ALBERTO
JORGE HERAS
JUAN BAUTISTA

RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES
Cap.
SEGON: Publicar la present Resolució en el Tauler d'Anuncis Municipals, i a la plana web de
l'Ajuntament, donant un termini de 3 dies hàbils, per tal de poder al·legar contra la llista
provisional.
TERCER: En el cas de que no es presente cap reclamació dins del termini assenyalat
quedarà automàticament elevada a definitiva la llista, d’acord amb les Bases.
Ho disposa amb firma electrònica reconeguda, sr. Josep Almenar i Navarro, Sr. alcalde-president de
l'Ajuntament de Picanya, i amb firma electrònica reconeguda, la Secretària General, Lorena Andreu
Guillem, amb sols efectes de fedatària publica.
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