https://www.admonline.calvia.com/csv

Còpia autèntica en paper de document electrònic

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

DOCUMENT ELECTRÒNIC
http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e

Identificador:

210058

Òrgans:

Ajuntament de Calvià

Data Captura:

2019-02-04 15:18:02

Origen:

Administració

Estat elaboració:

EE01

Tipus documental:

Còpia autèntica en paper de document electrònic

Tipus firmes:

Xades Internally Detached

Firmant
PECOS QUINTANS MARCOS 43106940H

CAL70A4F407585A7073Y2D3DI4A
CSV:

Versió NTI:

Perfil

Data

Estat firma

04/02/2019

Vàlida

https://www.admonline.calvia.com/csv

Disposició
En data 10 de gener de 2019 es va convocar una borsa de feina de tècnic/a en desenvolupament per a l’Oficina
Municipal de Tributs de Calvià, per al seu posterior nomenament com a tècnic/a en desenvolupament (BOIB núm. 5
de data 10/01/2019)
Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de participació, aquesta Presidència, en virtut del que estableix l’art.
25 dels Estatuts de l’organisme autònom local denominat “Oficina Municipal de Tributs de Calvià” (BOIB núm. 129,
d’11 d’octubre de 2016), disposa el següent:
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1. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria d’una borsa de treball de
tècnic en desenvolupament per a l’Oficina Municipal de Tributs de Calvià, d’acord amb la resolució d’aquesta
Presidència de data 7 de gener de 2019.
Persones admeses
Albertos Alomar, Vicente
Bauzá Picó, Pedro
Berga Montaner, Joaquín Baltasar
Calafat Garcés, Simo
Campos Parrado, Jose Pablo
Chao Mateu, Jorge
Cuadros Sánchez, Juan Jose
Escudero Masa, Antonio Jorge
Esparza Pérez, Alberto
Inarejos Blázquez, Francisco Javier
Perea Pérez, Juana Maria
Ramírez Ramírez, Jose Antonio
Rogel Barreiro, Antonio

Persones excloses
Antich Sastre, Salvador (1)
Donaire Pascual, Gabriel (3)
Peralta Avellá, Margarita (1)(2)

(1) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat el requisit f) del punt 2 de les bases degudament acreditat.
(2) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat el requisit g) del punt 2 de les bases degudament acreditat.
(3) El motiu de l’exclusió és perquè l’aspirant ha present la sol·licitud fora de termini.
2. Atorgar un termini de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució, per
esmenar les errades o omissions que han motivat les exclusions.
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3. Exposar aquesta resolució en el web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Calvià.
Marcos Pecos Quintans
President de l’Organisme Autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià
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