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Decret de Batlia
Fets
1. En data 02/05/2022 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures va decretar aprovar les
bases de la convocatòria per proveir dos llocs de treball de tècnic/a d’Administració General, mitjançant un
nomenament en un grup superior.
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2. Finalitzat el termini atorgat per presentar sol·licitud de participació en la convocatòria, resulta que tres
persones no han acreditat el requisit de titulació per poder exercir el càrrec de tècnic/a d’Administració
General, per la qual cosa han se’ls hi ha d’excloure.
Fonaments de dret
L'art. 169.2.a) del Reial decret legislatiu 781/1986, estableix que per accedir a la Subescala Tècnica
d'Administració General, es requerirà estar en possessió del títol de Llicenciat/ada en Dret, en Ciències
Polítiques, Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari.
Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de participació, aquesta Tinença de Batlia delegada, en virtut
de les competències que li atorga l’article. 21.1.g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la redacció de la llei 11/1999 de 21 d’abril, disposa la següent
Resolució
1. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria per proveir dos
llocs de treball de tècnic/a d’Administració General, mitjançant un nomenament en un grup superior en virtut
del decret de Batlia de data 02/05/2022.
Persones admeses
Llinatges i nom
Contreras Herrezuelo, Antonio
Riera Andreu, María Matilde

NIF
***2828**
***5743**
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Persones excloses
Llinatges i nom
Arija Martín, Ana María
Monedero Martínez, Ramona
Pomar Foteza, María

NIF
***6336**
***5912**
***0910**

Motiu
(1)
(1)
(1)

(1) No s'ha pogut comprovar el requisit de titulació en les plataformes telemàtiques o no l’ha acreditat
degudament.
2. Atorgar un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació d’aquesta
resolució, per esmenar les errades o omissions que han motivat l’exclusió.
3. Publicar aquesta resolució en el web municipal.
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