
 

 

 

ANUNCI EN LA SEU ELECTRÒNICA I EN EL TAULER D'ANUNCIS DE 
L'AJUNTAMENT

 

 

Per Resolució d'Alcaldia, es va aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i 
exclosos  de  la  convocatòria  per  a  cobrir  les  vacants  del  grup  professional 
corresponent a la BORSA DE MONITORS DE TEMPS LLIURE 2019, del tenor literal 
següent:

 

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

 

 

CIF Nom Registre d'Entrada Data d'Entrada

73578731Y JANINE LLORET OLIVERT 2019-E-RC-237 30/01/2019 10:52

73657140P NURIA BOHIGUES OLMOS 2019-E-RC-253 31/01/2019 11:17

73656395E TERESA SALA AZORIN 2019-E-RC-265 31/01/2019 17:48

 

 

RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS:

CAP

 

El  que  es  fa  públic,  de  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  15  del  
Reglament de selecció, provisió de llocs de treball  i  mobilitat del personal de la 
funció pública valenciana aprovat pel Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, en 
relació amb l'article 20 del 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 aprovat pel 
Reial decret 364/1995, de 10 de març, a l'efecte de que durant el termini de deu 
dies  hàbils  els  aspirants  exclosos  puguen  formular  reclamacions  o  esmenar  els 
defectes que hagen motivat l'exclusió.

 

Es publicara a l'efecte del seu públic coneixement i possibles causes d'abstenció i  
recusació la composició de l'Òrgan Tècnic de Selecció és la següent:

 

— Presidenta: LOURDES NVARRO COLLADO; Secretaria-interventora del Ajuntament

 

— Vocal: SILVIA LÓPEZ PALLARÉS

 

— Vocal: VERA FAYOS FENOLLAR

 

 



 

— Vocal: XELO PUIG MILLET

 

— Secretari: FRANCISCO A. PALOMARES JULIÁN, Cap de Negociat

— Assessora especialista: FRANCISCA OLTRA MULET, Agent de desenrotllament local

 

TERCER. Convocar a l'òrgan tècnic de designació per a divendres que ve, dia 8 de 
febrer, a les 12’00 hores per a la realització de la baremació dels mèrits.
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