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Edicte d’admesos i exclosos definitiu del personal del CEM: Socorristes
Per Resolució d’Alcaldia de data 27 de juny de 2017, s’aprova la llista definitiva
d’admesos i exclosos del personal del CEM: socorristes, la qual, literalment, diu:
Vista la Resolució d’Alcaldia, de data 7 de juny de 2017, en la qual es va aprovar la llista
provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció, per a la creació d’una borsa de treball,
per la cobertura de places i substitucions a les instal·lacions esportives municipals de La Roca
del Vallès.
Vist que ha finalitzat el termini de presentació d’esmenes i reclamacions a la llista provisional
d’aspirants, i examinades les esmenes presentades pels aspirants exclosos de la convocatòria.
De conformitat amb les bases de la convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària de data 15 de maig de 2014, i en virtut dels articles: 20 del Reial Decret
364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament General d’Ingrés del 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; i 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases del Règim Local,
És per tot això que aquesta Alcaldia- Presidència, en l’ús de les seves atribucions, RESOL:
Primer.- Aprovar de forma definitiva la relació d’aspirants admesos i exclosos d’aquesta
convocatòria per socorrista, que es detalla a continuació:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS
NÚM.

DNI

1

X8838799-Z

2

47977135-E

3

47701248-F

4

47806794-Y

5

77301593-L

6

77123871-H

7

38835145-J

8

47808607-W

9

47737815-G

10

47920389-G

11

47900228-Z
RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS

NÚM.

DNI
1

Y4319012-V, per manca de titulació

2

52141708-H, per manca de titulació
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3

38857459-V, per manca de titulació

Segon.- Fixar com a data de constitució del tribunal del procés selectiu, el dia 28 de juny de
2017, a les 08:30 hores, al Centre Cultural de la Roca del Vallès carrer Lope de Vega núm. 4.
RELACIÓ D’ASPIRANTS PROVA DE CATALÀ

NÚM.

DNI

1

X8838799-Z

2

77301593-L

Tercer- Convocar als següents aspirants a la prova de català, el dia 28 de juny de 2017, a les
9:00 h al Centre Cultural de la Roca del Vallès carrer Lope de Vega núm. 4.
Quart- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic, tauler d’edictes de l’OAC i
en el web municipal.

Signatura 1 de 1
Albert Gil i Gutiérrez

27/06/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

f71e0911c87547febde59b6b9553001d001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 27/06/2017

