Mitjançant la present es publica la resolució d'Alcaldia núm. , de data 04/08/2017,
aprovatòria de la LLISTRA PROVISIONAL D’ADMESOS PER A LA CONSTITUCIÓ
DE UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL PER AL GABINET
PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL, del tenor literal següent:
«Vist que s'ha expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a la
constitució d'una borsa de treball de personal per al Gabinet Psiscopedagògic
Municipal.
Vistes les bases de la convocatòria aprovades junt amb la convocatòria per Junta de
Govern Local de data 14 de julio de 2017.
De conformitat amb les bases aprovades i de conformitat amb l'article 10.1 del
decret 33/1999, de 9 de març en relació amb l'article 20 del Reial decret 364/1995,
de 10 de març, pel qual s'aprove el Reglament General d'ingrés de Personal al
Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i
Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, i
l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:
- MARIA SALES YUSTE VIÑOLES.
- LAIA OSCA SANCHEZ.
- ANA GÓMEZ SÁEZ
- SANDRA GASCÓ TRULL
EXCLOSOS:
- NINGÚ
SEGON. Les baremacions del mérits es realitzarà en aquest Ajuntament, divendres
que ve, dia 11 d’agost, a les 9’00 hores.
TERCER. Publicar la relació provisional d'admesos en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.».
El que es fa públic, de conformitat amb allò que s'ha disposat en article 20 del Reial
decret 364/1995, de 10 de març, pel que pel qual s'aprova el Reglament General
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d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de
Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració
General de l'Estat, als efectes que durant el termini de deu dies hàbils els aspirants
exclosos puguen esmenar les faltes o acompanyar els documents preceptius que
hagen motivat la seua no-admissió.

En Favara, document signat electrònicament al marge.

L’ lcaldessa,
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