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NIF: P4622200F

RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DE L'ÀREA
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL I TRANSPARÈNCIA
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el divuit d’abril
de dos mil dèneu va adoptar acord d'aprovació de les Bases específiques per a la
provisió temporal pel sistema de millora d’ocupació d’administratiu d’Administració
General i formació de borsa de treball. En el seu compliment, les mencionades Bases
específiques van ser publicades en el Tauler d’Anuncis i a la pàgina web institucional,
concedint-se un termini de deu dies hàbils per a presentació d'instàncies, periode que va
finalitzar el passat 16 de maig de 2019.
Resultant que, les mencionades bases específiques estableixen que una vegada
finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el Sr. Alcalde o per Delegació del
Regidor competent dictarà resolució que es publicarà al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament aprovant la llista provisional d’admessos i exclossos concedint-se un
termini de 5 dies hàbils per a l’esmena de defectes i/o presentació de reclamacions.
Per tot això, esta regidoria, fent ús de les facultats que atorga la legislació vigent,
concretament el que preceptua l'article 21.1. h) de la Llei 7/21985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i que li han sigut expressament delegades per
l'Alcaldia mitjançant Resolució 321 de 17 de juny del 2015, RESOLC:
PRIMER: Fer pública la llista provisional d'admesos i exclosos del procediment
selectiu segons el detall següent:
Admesos
Cognom, nom

DNI

BLASCO RAMÓN, Mª AMPARO

...874-F

CARRASCO LAGUNA, Mª JOSE

...703-Q

COTANDA PARICIO, JULIO DANIEL

...857-G

FERRER REMEDIOS, MARI

...767-C

MARTINEZ GARCIA, ANA MARIA

...863-N

PACHECO MARTINEZ, MANUELA

...762-L

SALES IGLESIAS, NIEVES ROCIO

...821-B

SANCHEZ ALMECIJA, EMILIA

...792-L

SANZ GARCIA, ISABEL

…351-N

VILLALBA ALONSO, NURIA

...778-V
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Exclosos: Cap

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

SEGON.- Establir el termini de 5 dies hàbils per a la esmena de defectes i/o
presentació de reclamacions, de conformitat amb a la Base Tercera de les específiques
que regulen aquest procediment.
Així ho mana i signa el regidor-delegat de l’Àrea d’Administració Local i
Transparència, en el lloc i la data assenyalats al començament, igualment signa el
Secretari General, que dóna fe de l’acte i n’ordena la transcripció al Llibre de
Resolucions corresponent.
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