DECRET D’ALCALDIA
Expirat el termini de presentació de sol•licituds d’admissió per a la selecció de d’una
plaça d’auxiliar administratiu, com personal laboral temporal, i
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades i en virtut de l’article 78
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, i de l’article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases del règim local, i
D’acord amb la base 4arta de la convocatòria,

PRIMER. Aprovar la següent relació, de caràcter provisional, d’aspirants admesos i
exclosos, fent esment que els exclosos, en el termini de 5 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de la present resolució en el tauler d’edictes, podran
presentar la documentació que manca:
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RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS: (Provisionalment)

D.N.I.

Documentació que manca

47422529W

Declaració jurada INCOMPLERTA

77620773M

Declaració jurada SENSE SIGNAR

46499140V

FORA DE TERMINI

47701791K

FORA DE TERMINI

SEGON.- Exhaurit el termini de cinc dies hàbils i comprovada la documentació
aportada es dictarà nova resolució, de caràcter definitiu, amb els aspirants
admesos i exclosos, així com la composició del tribunal i el dia de celebració de la
primera prova.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, del què, com a Secretari, en dono fe.
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