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Borsa d’ocupació monitor esportiu en la modalitat de gimnàstica
rítmica
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies al procés selectiu per
a la creació de una borsa d'ocupació de monitor esportiu en la
modalitat de gimnàstica rítmica, convocada per decret 2019/1238, de
data 07-08-2019 i vistes les instàncies presentades.
Pel present, en ús de les competències que l'article 21 de la LLei 7/1.985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 41 del Reial decret
Reglamento d'Organització, Funcionament i Règim Jurídica de les Entitats
Locals, que atribueixen a aquesta Alcaldia, HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar provisionalment, la llista d'aspirants admesos i exclosos,
al procés indicat:
Causa
d’exclusió

Cogmons i Nom
CORTÉS MARTÍNEZ, SANDRA

Admès/a

MARQUÉS PRADAS, NEREA

Admès/a

ROJO MONTAGUD, RAQUEL

Admès/a

SEGON.- Publicar aquesta resolució en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
TERCER.- Els aspirants exclosos disposen d'un termini de 2 dies hàbils, a
partir de la publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a formular
reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió.

A l'Olleria a la data de la signatura electrònica.
La secretària-acctal.
M Amparo Aparicio Andrés

L'alcalde
Ramón Vidal Soler
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