ANUNCI
Per Resolució núm. CF- 640, de data 30 de març de 2016, del Regidor de Personal, de
conformitat amb la delegació otorgada per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el
dia 3 de juliol de 2015, s’ha disposat
De conformitat amb els documents que es troben en l´expedient, la normativa
relacionada en el mateix, l’informe del Servici Personal, i de conformitat amb allò que s’ha
assenyalat en l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, es disposa:
PRIMER.- Ratificar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses,
aprovada provisionalment per Resolució núm. CF-691 de data 18 de novembre de 2015,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 231 de data 1 de desembre de 2015, en la
convocatòria per a proveir en propietat 5 places d’Oficial/a de Bombers/es.
SEGUDO.- Fixar el dia 4 de maig de 2016, a les 9,30 hores i en el Centre Municipal
de Servicis Socials “Quatre Carreres” (siti en el carrer Arabista Ambrosio Huici, s/n) a fi de
realitzar l’exercici primer establit en les Bases de la Convocatòria.
TERCER.- L’orde de crida de les persones aspirants s’efectuarà per la lletra “V” del
primer cognom.
QUART.- Procedisca’s a la devolució dels respectius imports que a continuació
s’indiquen a cada una de les persones següents a l’haver quedat definitivament excloses en la
convocatòria, una vegada òmpliguen el corresponent document que se’ls haurà d’adjuntar
amb la notificació de la present Resolució:
Alfredo Bailén Samblás, amb D.N.I. …..2104, import 23,44 euros
Francisco Company Gandia, amb D.N.I. ….. 6099, import 46,87 euros.
Així mateix, procedisca’s a la devolució de 3,13 euros a Luis García García, amb DNI núm.
…..2245. import corresponent a la quantitat abonada de més en la taxa de drets d’examen, una
vegada l’interessat òmpliga el document que se li haurà d’adjuntar amb la notificació de la
present resolució.
QUINT.- Per la Secretaria es donarà la publicitat deguda a la present Resolució i
s’impulsarà d’ofici els trámtis pertinents.
Tot això es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns.
València, 31 de març de 2016.
EL VICESECRETARI GENERAL,
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