Expedient núm.: 396/2020
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Procediment Genèric
Assumpte: Contractació monitor/a pel Casal d'estiu de joves 2020

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

2.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies sol·licitant participar en la
convocatòria de referència conforme a les bases, aprovades per Junta de Govern de
24 d’abril de 2020.

Fonaments de dret
1.- Vista la normativa vigent en la matèria i les atribucions que aquesta m’atorga
segons l’article 53.1.b) del DL 2/2003, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2.- Atès el contingut de les Bases aprovades i examinades les sol·licituds de
participació, revisats els requisits d’accés i la documentació aportada.
Per tant, resolc:
1.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es a l’esmentada
convocatòria, restant de la següent manera:

Admesos/es:
DNI
**0436***
**0458***
**8467***
**8474***
**8510***
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1.- De caràcter provisional i aprovatòria de la llista d’admesos/es i exclosos/es a la
convocatòria d’un/a monitor/a pel Casal d’estiu de joves 2020 pel termini del 29 de
juny al 31 de juliol de 9 a 13 hores.

Número: 2020-0080 Data: 27/05/2020
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Exclosos/es:
DNI

Motiu exclusió

**6385***

No presenta títol monitor/a

**8520***

No presenta títol monitor/a

**6345***

No presenta documentació requerida

2.- Concedir un període de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la
resolució a la pàgina web per a presentar esmenes i possibles reclamacions.

L’ alcalde,
Signatura: Èric Sibina Márquez

DECRET

Davant meu,
La secretària-interventora,
Signatura: Montserrat Arnedo Gómez
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Així ho mana i ho signa l’alcalde, Èric Sibina Márquez, a Sant Vicenç de Torelló,
document signat electrònicament al marge; la secretària-interventora en dóna fe.

Número: 2020-0080 Data: 27/05/2020

3.- La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si
en el termini dels deu dies establerts no s’hi presenten reclamacions.

