Personal
FIRMADO POR

Expediente 511012P

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
14/09/2020

NIF: P4619500D

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que en data 22 de juliol de 2020, es van aprovar les bases que han de regir la formació d’una
borsa de treball de Tècnic/a Inspector/a de Serveis Municipals, publicades íntegrament a la plana
web municipal, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província nº 149 de
data 5 d’agost de 2020.
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
15/09/2020

FIRMADO POR

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,
RESOL:
PRIMER: Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a la formació
d’una borsa de treball de Tècnic Mitjà Informàtic :
RELACIÓ DE PERSONES ADMESES
NUM.

DNI

COGNOMS

NOM

DASI GIL

MANUEL

1

***5248**

2

***9893**

3

***5618**

MUÑOZ AGULAR

FELIPE

4

***7576**

QUILIS MARZAL

SALVADOR

5

***7363**

GÓMEZ MOYA

VÁZQUEZ CHIRIVELLA

ELENA

ALFONSO

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 formular reclamacions o esmenes
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.
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