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EXPEDIENT
E-01101-2017-000228-00
SERVICI
PERSONAL
SECCIÓ
ACCÉS FUNC. PÚBLICA I PROVISIÓ LLOCS TREBALL
ASSUMPTE
Borsa Treball Inspector/a Obres i Servicis. Modificació llistat definitiu

ANUNCI / ANUNCIO
El Tinent d'Alcalde d'Inspecció General de Servicis/ Personal/ Servicis
Centrals/Conservació d'Areas Naturals i Devesa-Albufera, per Resolució número CF-832, de data
3 d'abril de 2018, hi ha disposat: /
El

Teniente

de

Alcalde

de

Inspección

General

de

Servicios/Personal/ServiciosCentrales/Conservación de Áreas Naturales y Devesa-Albufera, por
Resolución número CF-832, de fecha 3 de abril de 2018, ha dispuesto:
"ÚNICO.- Modificar, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el listado provisional de personal aspirante definitivamente admitido en la convocatoria
para la constitución de Bolsa de Trabajo de Inspector/a de Obras y Servicios, en el sentido de
indicar que los aspirantes Pedro José Gil Felipe, con DNI: …..983B y Vicente Bañó Pinazo, con
DNI: …..475A, acceden por la reserva legal para personas con diversidad funcional igual o
superior a 33%, procediendo a la devolución del importe de 17,98 € abonado indebidamente por
el Sr. Bañó Pinazo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la
tasa por prestación de servicios administrativos en pruebas y expedientes de selección de
personal.
ÚNIC.- Modificar, de conformitat amb el que establix l’article 109.2 de Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el llistat
provisional de personal aspirant definitivament admés en la convocatòria per a la constitució de
Borsa de Treball d’Inspector/a d’Obres i Servicis, en el sentit d’indicar que els aspirants Pedro
José Gil Felipe, amb DNI: …..983B i Vicente Bañó Pinazo, amb DNI: …..475A, accedixen per
la reserva legal per a persones amb diversitat funcional igual o superior a 33%, procedint a la
devolució de l’import de 17,98 € abonat indegudament pel Sr. Bañó Pinazo, tot això de
conformitat amb el que disposa l’Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis
administratius en proves i expedients de selecció de personal."
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Antefirma
VICESECRETARI/A GENERAL - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

Data
04/04/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
6868372034299598397
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conocimiento.
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