Ajuntament de Muro

RESOLUCIÓ DE BATLIA
Núm. Expedient: 2019/351
Núm Registre:
Document: Resolució admesos/exclosos Peó Tractorista
Resolució del batle per la qual s’aprova el llistat provisional d’admesos i exclosos
Havent finalitzat el termini de presentació d’instàncies de la convocatòria, mitjançant concurs, per
la creació d’una borsa de treball de la categoria laboral Peó Tractorista de la Brigada d’Obres i atès
el que disposa a la base 7ena de la convocatòria; aquesta Batlia en virtut de les competències
atribuïdes per l´article 41.14 del ROF, per la present

Martí Fornés Carbonell
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RESOLC:
1r.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos de l’esmentada convocatòria:
* ADMESOS:
4

... 109-L

ALEJANDRO RUIZ COLL

5

... 698-Z

FRANCISCO RIUTORT SASTRE

6

… 472-M

BLAS VERA SERRA

7

… 338-M

JOAN CANYELLES SASTRE

*EXCLOSOS
1

... 171-R

JOAN ANDREU JAUME SAMPOL

2

... 313-P

BARTOLOMEU PONS PERELLO

3

... 934-M

NICOLAE-RAZVAN SEBARNESCU

Francisco Sabater Mulet

Firma 1 de 2

12/04/2019 SECRETARI

Motiu de l’exclusió:
- L’aspirant Joan Andreu Jaume Sampol, no presenta compulsa del document nacional d'identitat tal
i com s’estableix al model de sol·licitud d'admissió al procés selectiu.
- L’aspirant Bartolomeu Pons Perelló, no compleix el requisit establert a la Base 3ª apartat f de la
convocatòria.
- L’aspirant Nicolae-Razvan Sebarnescu, no compleix el requisit establert a la Base 3ª apartat a, a
l'apartar c i a l’apartat f de la convocatòria.
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2on.-Publicar la present Resolució al tauler d’edictes i a la pàgina Web de l’Ajuntament de Muro,
concedint-se un termini de tres dies hàbils a partir del dia següent al de la seva publicació, als
efectes de què es puguin presentar reclamacions i al·legacions.
Significant que en cas de no produir-se reclamacions durant el termini indicat, la llista provisional
s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat de dictar nova resolució ni tornar-la a publicar.
Muro, en data de la signatura electrònica.
El batle
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Martín Fornés Carbonell

Davant meu,
El secretari interí
Francisco Sabater Mulet
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