Ajuntament de Felanitx

Resolució per la que s'aprova la llista definitiva de persones
admeses i excloses per constituir una borsa de tècnic informàtic,
com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx
DECRET

2019-0399

Expedient 369/2019

A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat
Vaquer, venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
Antecedents
1) La Junta de Govern Local en sessió de dia 5 de febrer de 2019, aprovà
les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una
borsa de tècnic informàtic, com a funcionaris interins de l’Ajuntament
de Felanitx, les quals es van publicar íntegrament en el BOIB núm. 23
de 21 de febrer de 2019.
2) Mitjançant el Decret 2019-0330, de 21 de març de 2019, es va
aprovar provisionalment la llista d'admesos i exclosos i es nomena el
tribunal que s'ha d'encarregar d'avaluar els mèrits i/o les proves per
constituir l'esmentada borsa.
3) Dins el termini establert els aspirants que es detallen a continuació
han presentat escrit adjuntant còpia compulsada del DNI, i demanen
ser admesos al procès selectiu de tècnic informàtic.
DNI
41517924A
41515669W
43116394L
43154869S
Fonaments de Dret
I. La base quarta estableix que les persones aspirants excloses o
omeses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per esmenar el
defecte o adjuntar el document preceptiu i, una vegada finalitzat el
termini i esmenades, si escau, les sol·licituds, el batle ha de dictar
una resolució en el termini màxim de 10 dies hàbils, que aprovarà la
llista definitiva de persones admeses i excloses.
D’acord amb els antecedents de fet i fonaments de drets exposats,
RESOLC:

Codi Validació: AYN5ZYLQ6EXAPRC9RNT3AK9Y2 | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

JAUME MONSERRAT VAQUER (1 de 1)
Batle
Data Signatura: 12/04/2019
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ANUNCI

Ajuntament de Felanitx
Primer. Estimar les sol·licituds presentades pels aspirants que es
detallen a continuació, atès que han presentat la documentació
corresponent dins el termini establert.
DNI
41517924A
41515669W
43116394L
43154869S
Segon. Aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos per prendre
part a les proves per constituir una borsa de tècnic informàtic, com a
funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx
ADMESOS
DNI
41515669W
43129469F
43154869S
41517924A
43116394L
43141344Z
47260191K

Tercer. La fase d'oposició es realitzarà el dia 20 de maig de 2019, a
les 09:00 hores, a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial.
Quart. Tots els aspirants hauran de dur l’original del DNI o un altre
document identificatiu.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el tauler d'anuncis, en el tauler
d’anuncis
electrònic
de
la
seu
electrònica
de
l’Ajuntament
(ajfelanitx.eadministracio.cat) i a la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx
www.felanitx.org.
Felanitx, document signat electrònicament al marge.
El batle, Jaume Monserrat Vaquer. N’he pres nota, El secretari, Joan
Cortès. Felanitx, 11 d’abril de 2019.

Garcia
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EXCLOSOS: Cap.
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Felanitx, document signat electrònicament al marge.

