DECRET D’ALCALDIA
Expirat el termini de presentació de sol•licituds d’admissió per a la selecció de d’una
plaça de operari de la brigada de manteniment, com personal laboral, 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,
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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:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
D.N.I.
46364047A
46573916L
52167589R
RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS: (Provisionalment)

D.N.I.

Documentació que manca

47805240G

Declaració jurada

47815846L

Declaració jurada

48249122K

Certificat vida laboral

52157752P

Declaració jurada i carnet de conduir

JOSEP CUCH CODINA
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Per descarregar una còpia d'aquet document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

baaddebef0b74a89bd922ef8c3217624001

Url de validació

http://SERVIDOR/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

CDA
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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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