Expedient núm.: 470/2020
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Procediment Genèric
Assumpte: Contractació de 2 porters/es per a les piscines municipals, estiu 2020

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

2.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies sol·licitant participar en la
convocatòria de referència conforme a les bases, aprovades per Junta de Govern de
21 de maig de 2020.

Fonaments de dret
1.- Vista la normativa vigent en la matèria i les atribucions que aquesta m’atorga
segons l’article 53.1.b) del DL 2/2003, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2.- Atès el contingut de les Bases aprovades i examinades les sol·licituds de
participació, revisats els requisits d’accés i la documentació aportada.
Per tant, resolc:
1.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es a l’esmentada
convocatòria, restant de la següent manera:

Admesos/es:
DNI
**0413***
**0454***
**8535***
**6251***
**6395***

DECRET

Montserrat Arnedo Gómez (2 de 2)
SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Data Signatura: 04/06/2020
HASH: 62114c191c230843447f87fea143fb37

1.- De caràcter provisional i aprovatòria de la llista d’admesos/es i exclosos/es a la
convocatòria de 2 porters/es per a les piscines municipals, estiu 2020, pel termini del
29 de juny al 31 d’agost a jornada completa.

Número: 2020-0085 Data: 04/06/2020

Relació de fets
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Éric Sibina Márquez (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 04/06/2020
HASH: be6be7e617ffa7b6925ff7771a7fb626

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
**9571***
**6385***
**0932***
**0022***
**4758***
**8526***
**5754***
**7497***

Motiu exclusió

**8486***

No presenta documentació requerida

**8406***

Sol·licitud fora de termini

2.- Concedir un període de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la
resolució a la pàgina web per a presentar esmenes i possibles reclamacions.

Així ho mana i ho signa l’alcalde, Èric Sibina Márquez, a Sant Vicenç de Torelló,
document signat electrònicament al marge; la secretària-interventora en dóna fe.
Davant meu,
La secretària-interventora,
Signatura: Montserrat Arnedo Gómez

L’ alcalde,
Signatura: Èric Sibina Márquez

DECRET

3.- La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si
en el termini dels deu dies establerts no s’hi presenten reclamacions.
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DNI

Número: 2020-0085 Data: 04/06/2020

Exclosos/es:

