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DECRET D'ALCALDIA
Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, el Reial decret legislatiu 781/86, de 18
d'abril, i altra legislació concordant.
Atès el contingut de l’expedient E0359/2/2018, del procés de selecció de persones
aspirants a formar part d'una borsa per proveir temporalment un lloc de treball de
tècnic/a informàtica, per a poder ser contractat/da, en règim laboral temporal.
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I vistes les dues instàncies presentades per les persones interessades per prendre
part en el procés selectiu esmentat més amunt;
RESOLC:
PRIMER. EXCLOURE per formar part d'una borsa per proveir temporalment un lloc
de treball de tècnic/a informàtica , per a poder ser contractat/da, en règima laboral
temporal els aspirants següents:
NOM I LLINATGES

I.M.M.
A.B.M.

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

41743369W
41512763V

Falta presentar 3.5 bases
Falta aportar signats 3.3 i Annex I

SEGON.- ATORGAR un termini de tres dies hàbils per esmenar les omissions
assenyalades al punt PRIMER anterior, tot advertint-se que d’esmenar-se, en
termini i forma, es consideraran automàticament admesos, i la relació de persones
aspirants esdevindrà definitiva.
TERCER.- Publicar la composició del tribunal qualificador de l’esmentat procés
selectiu, al qual seran aplicables les normes d’abstenció i recusació previstes en
els articles 23 i 24 de la Llei de règim jurídic del sector públic, que estarà integrat
per les persones següents:
PRESIDENT
Miquel Valera Taltavull, titular
Miguel A. Cardona Doyle, suplent
VOCALS

Sara Pons Vidal, titular
David Caules Ticoulat, suplent
M. del Mar Diez Casasnovas, titular
Isabel Petrus Mercadal, suplent
Secretària,
Joana Riudavets Fayas, titular
Magdalena Servera Pascual,suplent
Mª José Lluch, representant sindical dels treballadors laborals
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Quart.- CONVOCAR els membres del tribunal, per dia 21 de novembre de 2018, a
les 9.30 hores, per tal d’iniciar el procés selectiu.

L'ALCALDE
Josep Carreres Coll

Se n'ha pres nota
EL SECRETARI INTERÍ
Miguel Angel Cardona Doyle

Signat a Ferreries, a la data de la signatura electrònica que consta en aquest
document.
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