Assumpte: Relació d'aspirants admesos i exclosos provisionalment, per al procés de
selecció de la Convocatòria del Procediment Selectiu per a la Cobertura per Concurs
Oposició d’una plaça de personal laboral fix, reservada a Promoció Interna – Ajudant de
Manteniment del Cap de la Brigada Municipal d’aquest Ajuntament, de conformitat amb
l’establert a les Bases de dita Convocatòria aprovades per la Resolució de Batlia núm.
108/2021 de 22 d’abril i publicades a la pàgina Web municipal.
Mitjançant la present HE RESOLT i faig saber el que segueix:

ADMES@S:
DNI

NOM

LLINATGES

****1978-P

BARTOMEU

FEMENIAS RIERA

II.-Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a
comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en la web municipal, per a
esmenar el defecte o adjuntar els documents que siguin de preceptiva presentació, amb
l'advertiment que es considerarà no presentada la seva sol·licitud, si no es compleix el que
exigeix, en el termini indicat, quedant definitivament excloses del procés selectiu.
III.-Si es presenten reclamacions, seran acceptades o rebutjades mitjançant Resolució De
Batlia, que aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos; la qual es publicarà al web
municipal i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, juntament amb la designació dels membres
de l'Òrgan de selecció. La publicació a la web servirà de notificació als efectes
d'impugnacions i recursos. La presentació d’al·legacions per vies legalment admeses, que no
siguin el Registre General de l’Ajuntament, requereix una comunicació, mitjançant correu
electrònic, dins del termini dels tres dies següents, a: ajuntament@ajpetra.net
IV.-Els errors de fet poden ser esmenats en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la
persona interessada.
El mana i signa el Sr. Batle-President Salvador Femenias Riera, a quinze de desembre
de l’any dos mil vint-i-u.Davant mi
El Secretari habilitat.
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EXCLOS@S:
CAP

Número: 2021-0117 Data: 16/12/2021

I.- Declarar provisionalment aprovada la següent llista d'admesos i exclosos a l'oposició de la
Convocatòria i que és la següent:
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