Núm. de Decret i Data:
2019DECR000118 12/06/2019
Ajuntament d’Amer
Decret d’Alcaldia
Vist que en data 2 de maig e 2019, la Junta de Govern Local va aprovar les bases reguladores,
mitjançant un concurs, per ampliació de la borsa de treball de personal de neteja de les
instal·lacions de l'Ajuntament d'Amer.
Vist que en data 15 de maig de 2019, es va publicar l’anunci de convocatòria al BOPG nº 93 en
relació al procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja de les
instal·lacions de l’Ajuntament d’Amer, grup de classificació AP.
Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part d’aquest
procés selectiu.
D’acord amb les atribucions que em confereix l’article 21, apartat primer g) de la Llei 7/1985
reguladora de les bases del Règim Local.
D’acord amb el que disposa l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 55 b) del Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
Vist el que preveu la base quarta de la convocatòria, i en ús de les facultats que m’atorga la
llei,
RESOLC:
Primer.-Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, que queda integrada pels següents
aspirants:
Admesos:
Registre d’entrada

NIF

E2019001610

.....675-Z

E2019001554

.....162-K

E2019001540

.....298-S

E2019001526

.....921-X

E2019001518

.....951-D

E2019001514

.....453-A

E2019001519

....683-T

Exclosos:
Registre d’entrada

NIF

Motiu

E2019001678

....505-A

No presenta NIF ni Currículum Vitae
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Ajuntament d’Amer
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de
l’Ajuntament, concedint un termini d’audiència de 5 dies hàbils per a reclamacions, d’acord
amb el que preveu la base cinquena de la convocatòria.
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