Exped 196/2019

Tenint en compte les «Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció d’un/a
administratiu/va d’administració general» pel sistema de promoció interna, de data 25
de març de 2019, aprovades per Decret d’Alcaldia 2019-0213, de data 21 de març, i
rectificades per Decret 2019-0216 de 22 de març.
Atenent el que disposa la base Tercera «Sol·licituds» al punt 3 «El termini de
presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà al de
publicació de l’anunci-extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província».

Atenent el que disposa la base Quarta «Admissió d’aspirants», en la que regula la
publicació de les llistes provisionals d’aspirants admesos/es i exclosos/es, i la
concessió d’un termini de deu dies hàbils per a presentar reclamacions o esmenes.
Per tot el que precedeix, i de conformitat amb les atribucions conferides per l'article
21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent llista de persones admeses i excloses en el procés selectiu
d’un/a administratiu/va d’administració general, pel sistema de promoció interna:
Nom i cognoms persones aspirants
Pedro Agustín Arenas Esteve

Admès/exclòs
Exclòs (presentació sol·licitud fora de termini)

Segon.- Publicar la present resolució a la pàgina web, Seu Electrònica i Tauler
d’Anuncis.
Tercer. - Concedir un termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació de la present
resolució, per a presentar reclamacions o esmenes.
L’alcaldessa

El secretari

Mª Amparo Canals Senabre
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Tenint en compte que s’ha presentat una única sol·licitud de participació en el procés
selectiu descrit, en concret per l’empleat Pedro Agustín Arenas Esteve, en data 14 de
juny de 2019, pel que aquesta petició estaria fora del termini establert a l’efecte.

Número: 2019-0716 Data: 16/09/2019

Considerant que les bases s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de València
el dia 24 de maig de 2019, pel que el període de presentació de sol·licituds finalitzaria
el 13 de juny de 2019.

Lucas Gieure Sastre
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