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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Personal
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre
resolució aprobatoria de llista provisional de persones
admeses i exclosa en la convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, de tres llocs de treball de Cap
de Servici (TD), un lloc de treball d’Inspecció Comandament Bombers/es, Prevenció i Intervenció d’Emergències
(TD) i un lloc de treball d’Intendència General Prefectura
de la Policia Local (TD).
ANUNCI
Vistes les actuacions precedents en el expedient, l’informe del Servici de Personal i en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local
de data 8 de setembre de 2016, D. Sergi Campillo Fernández. Tinent
Alcalde Coordinador General de l’Àrea de Govern Interior, per
Resolució núm. CF-706, de data 4 d’ abril de 2017 hi ha disposat.
PRIMER.- Declarar provisionalment admeses en la convocatòria per
a la provisió de tres llocs de treball de Cap de Servici (TD), un
d’Inspecció Comandament Bombers/es, Prevenció i Intervenció
Emergències (TD) i un lloc d´Intendencia General Prefectura de la
Policía Local (TD), pel sistema de lliure designació, a les següents
persones, sense perjuí del seu posterior coneixement per la respectiva Comissió de Valoració aprovada per acord de Junta de Govern
Local de 23 de maig de 2014, publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 131 de 4 de juny de 2014:
COGNOMS I NOM
D.N.I
Chisbert Cuenca, Enrique
…..401P
Colomer Gandía, Honori
…..384X
Fenoll Ferriols, Amparo
…..068G
García Manzanares, Mª Mercedes
…..697P
Gaspar Martinez, Bernardino
…..149D
López Pau, Roberto
…..942J
Lorente Royo, Consuelo
…..210L
Morant Deusa, Vicent
…..764P
Serrano Julián, Jose
…..341F
Així mateix, procedix declarar provisionalment exclòs a Jorge García Montoro, amb D.N.I. 918T, per la causa següent: documentació
aportada incompleta.
SEGON.- Concedir un termini de 10 dies hàbils per a l’esmena, si
és el cas, de la causa d’exclusió provisional. Cas de no produir-se
reclamació, suggeriment o petició cap d’esmena, esta Resolució
esdevindrà definitiva automàticament.
TERCER.- Per la Secretaria es donarà la publicitat deguda a la present Resolució i s’impulsaran d’ofici els tràmits pertinents.
Tot això es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns.
València, 4 d’abril de 2017.—El vicesecretari general.
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