DECRET D’ALCALDIA/Cànoves i Samalús, 8 d’abril de 2019.
Expirat el termini de presentació de sol•licituds d’admissió per a la selecció de d’una
plaça de vigilant municipal, com funcionari interí, 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

RESOLC
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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:

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:

D.N.I.
46364047A
52167589R

52212553T
39168180P
43503324C

JOSEP CUCH CODINA
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08/04/2019 ALCALDE

52401360T

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

c048ac5e99f64522ada090232a8f0b5a001

Url de validació

http://SERVIDOR/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Documentació que manca

47422529W

Declaració jurada INCOMPLERTA

47709301X

Declaració jurada

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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