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Expedient núm.: 86/2020
Resolució número: 10/2021
Data al marge del document
Procediment: De selecció
DECRET DE BATLIA
Llistat d’admesos i exclosos DEFINITIU per a la selecció d’un cap de brigada, per un contracte
de relleu
Fets

convocar la selecció d’un lloc per a cap de brigada d’obra (BOIB núm. 195 de data 14 de
novembre de 2020), mitjançant contracte de relleu.

exclosos, atorgant un termini de tres dies hàbils, per esmenar el defecte que hagi
motivat l’exclusió.
3. El 21 de desembre de 2020, l’aspirant amb DNI ***1080** va esmenar les deficiències
detectades a la seva sol·licitud, dins el termini establert. Acceptada la seva esmena
queda admès el procés de selecció.
4. Finalitzat el termini de reclamacions i, en ús de les facultats i atribucions que m’han

DECRET

estat conferides per l’article 21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
bases del Règim Local, disposo el següent:

Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos:
Núm.
1
2
3
4
5

Llinatge i Nom
Martínez Moyà, Miguel Angel
Cloquell Cladera, Joana Maria
Cladera Palou, Andreu
Clemente Pérez, Roberto Carlos
Rodríguez Martínez, Félix

NIF
***3544**
***6968**
***8522**
***1608**
***1080**
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2. El passat 17 de desembre de 2020, va se publicada la llista provisional d’admesos i

Número: 2021-0001 Data: 17/02/2021

1. En data 10 de novembre de 2020, mitjançant Decret de Batlia núm. 133/2020, es va

Persones exclosos del procés de selecció:
Núm.
1

Llinatge i Nom
Chaves Ortas, José Luis

NIF
***8493**

Motiu d’exclusió
1

(1) El motiu de l’exclusió és perquè no ha aportat el certificat de coneixements de la
Llengua catalana corresponents al nivell A2 o equivalent, com requereix la base tercera
de la convocatòria.

SEGON.- Convocar el tribunal qualificador el proper dimarts 23 de febrer de 2021 a les 8:30

TERCER.- Publicar aquesta resolució al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Búger.

Ho mana i signa electrònicament a Búger el Batle de l’Ajuntament de Búger, de la qual cosa,

Davant meu,
El Batle,

Secretari-Interventor

Pere Torrens Escalas

Jaume Torres Ferrer

DECRET

com a Secretari, dono fe.
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l’Ajuntament situat a la Plaça Constitució, 1 de Búger.

Número: 2021-0001 Data: 17/02/2021

hores per la seva constitució i la valoració de mèrits dels aspirants, a les dependències de

