EXCM. AJUNTAMENT DE NOVELDA
EDICTE
CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ DE
BORSA DE TREBALL D'AGENT D'IGUALTAT
En relació amb la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província,
número 30, de data 12 de febrer de 2018, per la constitució de borsa de treball
d'Agent d'Igualtat, pel procediment de selecció concurs-oposició.
En ús de les atribucions que em confereixen les normes vigents i vista la base
sisena de la convocatòria que literalment indica:
“Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, per resolució de l'AlcaldePresident, s'aprovarà la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos,
que es farà pública en el tauler d'anuncis de la corporació i, a la pàgina web
municipal, concedint-se un termini de tres dies hàbils per interposar
reclamacions. Si les hagués, seran acceptades o revisades en resolució per la
qual s'aprova la llista definitiva.
En cas de no presentar-se reclamacions, la resolució s'elevarà automàticament
a definitiva. En aquesta resolució es determinarà el lloc i data de la celebració
de la prova de la fase d'oposició.”
Per l'exposat, RESOLC:
Primer. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la
proves selectives:
ADMESOS:
. Mª Neus Pineda Devesa
. Jesús Mula Grau
. Lourdes Pastor Verdú
. Ana Mª Navarro Mataix
. Alma Mª Tornero Castelló
. Mª Isabel Maldonado López
. Lidia Delicado Moratalla:
EXCLOSOS:
. Luz María Martínez Llorens: no compleix els requisits de formació
segons punt tercer, apartat d) de bases de la convocatòria.
. Lorena Hernández Sáez: no compleix els requisits de formació segons
punt tercer, apartat d) de bases de la convocatòria.
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Segon. Es concedeix als aspirants un termini de tres dies hàbils, a comptar des
del següent al de la publicació en el tauler d'edictes i la pàgina web municipal
per presentar al·legacions.
Novelda, 24 d'abril de 2018
L'alcalde,

Davant meu,
El secretari acctal.

Armando José Esteve López

Raimundo Panea Abad
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