Expedient:922/2022
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Seleccions de personal i Provisions de Llocs de Treball
Data d’iniciació: 27/06/2022

1er.- Aprovar la llista provisional i declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per
a prendre part a dit procés selectiu, els següents aspirants

DECRET

24332656J
07236921V
41745355X
43140117Y
43166421K
43114334Y
43148967R
43158608M
43197422H
07236921V
41584612Z
43473210J
44327619H
43481667Y
43150543J
78212101A
43057297D
41538988E
37338708W
43196982S
43195802P
43183308A
43108303R
43231204J

2on.- Declarar exclosos les següents persones aspirants.
43107769L
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Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l'art. 21 de la Llei de
les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

Número: 2022-0842 Data: 28/07/2022

DECRET DE LA BATLIA.- Acabat el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part al procediment selectiu, mitjançant el sistema de concurs, per a la
cobertura amb caràcter interí de la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament de
Binissalem mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir
necessitats urgents de prestació de serveis.

41538442M
41571534T
43182826G
43088053Z

Manca annex I signat (Base quarta)
Manca annex I signat (Base quarta)
Fora de termini
Fora de termini

3er.- És responsabilitat de l'aspirant comprovar que figura a la llista d'admesos.
4t.- De conformitat amb l’establert a la Base quinta de la present convocatòria,
establir un termini de tres dies hàbils, per esmenar el possible defecte que hagi
motivat l’exclusió.
5è- Publicar la present Resolució al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de
Binissalem.
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DECRET

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2022-0842 Data: 28/07/2022

Binissalem, a la data de la signatura electrònica.

