
 

Resolució d'Alcaldia Aprovant la Llista Provisional
Núm. Resolució: 
Expedient núm.: 455/2015
Procediment: Borsa de treball netejadora
Data d'Iniciació: 26 / agost / 2015

  

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a la selección per concurs de 
mèrits de personal per a la constitució de una borsa de personal de neteja en règim de personal 
laboral temporal.

De  conformitat  amb  les  bases  de  la  convocatòria  aprovades  junt  amb la  convocatòria  en 
Resolució d'Alcaldia de data 7 de octubre de 2015 , i de conformitat amb la legislación vigent,  
RESOLC

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos: 

RELACIÓ D'ASPIRANTS 
Ivalina Stefanova Staneva
Nicoleta Mónica Petriuc
Miriam Matín Andreu
Paula Badenes Bernat
Mª Mercedes Guardia Tena
Ana Isabel Claret Casanova
Esther Andreu Tena
Núria Vidal Orta
Mª Mercedes García Leon
Ana Isabel Placencia García 

 
RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS I CAUSES D´EXCLUSIÓ (no  presenten el certificat 
d'escolaritat):

Anagelov Ivanov Dimitar

Stefan Stefan Stefanov

Stanyu Stefanov Stanev

Mº Mercedes Tormo Guardia

SEGON.  Els  aspirants  exclosos  disposen  d'un  termini  de  deu  dies  hàbils,  a  partir  de  la 
publicació  d'aquest  anunci  en  el  tauler  d´anuncis  i  en  la  web  municpal  per  a  formular 
reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió. 

TERCER.  Publicar  la  relació  provisional  d'admesos  i  exclosos  en  el  tauler  d'anuncis  de 
l'Ajuntament, en la web municipal i en la seu electrónica.

Ho mana i firma Alcalde - Presidente, Ángel Ribes Bellés, en Benlloch, a la data de la signatura;  
del que, com Secretaria - Interventora, done fe.

                                            Davant meu,

 Alcalde – Presidente                              Secretaria - Interventora, 

Signat: Ángel Ribes Bellés                             Signat: Elena Vidal Fernández
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