Resolució d'Alcaldia aprovant la llista provisional
Núm. resolució: ___________
Expedient núm.: 1137/2017
Assumpte: Aprovació llista provisional admesos/ses i exlosos/ses borsa de treball TEI
per llar d’infants municipal “els Gallarets”
Procediment: Constitució de borsa de treball (personal laboral)
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL
Atès que ha expirat el termini de presentació de sol•licituds d’admissió per a la
constitució d’una borsa de treball per cobrir les vacants de tècnci/a en educació infantil
per a la llar d’infants muncipal “els Gallarets”.

RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació provisional d'aspirants admesos/ses i exclosos/ses
següent:
NIF: 78093333F
NIF: 43712317N
NIF: 39390965S
NIE: X2721467S
NIF: 40344892V
NIF: 47870053S

DECRET

Montserrat Arnedo Gómez (2 de 2)
SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Data Signatura: 18/04/2018
HASH: 49f6a6ea7d85d179733ce7be8f6d1140

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS/SES:

Número: 2018-0071 Fecha: 18/04/2018

Ateses les bases de la convocatòria aprovades junt amb la convocatòria i de formitat
amb l'article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases del Règim Local,

NIF: 77911870Z
NIF: 47853241Q
NIF: 52155781S
NIF: 47628645S
NIF: 47845355L
NIF: 33958849Q
NIF: 43630748R
NIF: 45489015Y
NIF: 47792924M
NIF: 47737640J
EXCLOSOS/SES:
-

Cap
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Èric Sibina Márquez (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 18/04/2018
HASH: be6be7e617ffa7b6925ff7771a7fb626

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Aspirant a qui se li requereix la presentación de documentació subsanable:
NIF: 39385759F
Document acreditatiu de no patir cap malaltia que l’impedeixi l’exercici de les tasques
de TEI.
Aspirant que ha desistit la participación al procés selectiu:
NIF: 46410889V
SEGON. L’aspirant requerit/a disposarà d'un termini de deu dies naturals, a partir de la
publicació d'aquesta llista al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la plana web per
presentat la documentació que se li ha requerit.

Davant meu

Èric Sibina Márquez

la secretària
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L’alcalde

DECRET

Ho mana l’ALCALDE Èric Sibina Márquez, a Sant Vicenç de Torelló, document signat
electrònicament al marge; del què, com SECRETÀRIA-INTERVENTORA, en dono fe.

Número: 2018-0071 Fecha: 18/04/2018

TERCER. Publicar al Taulell d'Edictes de l'Ajuntament i la plana web de l’Ajuntament,
la llista dels aspirants admesos/ses i requerit/da.

