Anunci llistat d’admesos i exclosos provisional

Llistat provisional de persones admeses i excloses, del procediment selectiu per a la creació
d’una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí i per necessitats urgents, un
lloc de feina de policia local de l’Ajuntament de Búger

El Batle de l’Ajuntament de Búger, en data d’avui ha ditat la següent resolució:
“Llistat d’admesos i exclosos PROVISIONAL per a la constitució d'una borsa per cobrir una plaça de
policia local
Fets
Mitjançant acord de Junta de Govern Local, de data 04 de març de 2021, es varen aprovar les
bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa per cobrir una plaça de policia local de
Búger (BOIB núm. 33 de data 9 de març de 2021).
Finalitzat el termini per presentar les sol·licitud de participació i, en ús de les facultats i
atribucions que m’han estat conferides per l’article 21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
Reguladora de les bases del Règim Local.

Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos:
Admesos:
Núm.
1
2

LLINATGE I NOM
Castelló Burguera, Albert
García Escudero, Pablo Facundo

DNI DE L’ASPIRANT
44xxxxxxV
43xxxxxxA

Exclosos:
LLINATGE I NOM
Valiente Prio, Víctor

(1)

DNI DE
L’ASPIRANT
43xxxxxxT

Motiu d’exclusió
1

No acredita els coneixements en llengua catalana nivell B2.
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Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, la persona
exclosa o no admesa disposa d'un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la
publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses a la pàgina web de
l’Ajuntament de Búger. Si no es presenten esmenes a la llista, aquesta esdevé definitiva.
Les eventuals reclamacions que es presentin hauran de presentar-se en el Registre General físic o
electrònic d’aquesta entitat, o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre. En el cas de no presentar-se la instància al Registre General de l’Ajuntament de
Búger, la persona interessada ha de comunicar-ho a l’Ajuntament abans de la finalització del
termini de la presentació de les reclamacions mitjançant enviament del justificant de presentació a
l’adreça electrònica secretaria@ajbuger.net. Sense la concurrència d’aquest requisit, les sol·licituds
que es registrin a l’Ajuntament de Búger fora del termini de presentació no seran admeses.

SEGON.- Publicar la present Resolució al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
www.ajbuger.net.”

A Búger, en data i signatura electrònica al marge del document,
El Batle,
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