Expedient: SG2216CP0088
ALCALDIA

RESOLUCIÓ
ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL
D'ARQUITECTES DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ
Exhaurit el termini de presentació de candidatures per formar part de la borsa referida a
l'assumpte; revisada la documentació presentada per les persones candidates en relació al
compliment dels requisits exigits en la base 2; resolc:
PRIMER: Declarar aprovada la llista de persones que segueix com admeses en el
procediment:
DNI/NIE:

53121731B
47271733V
41505575M
38120788J
21681445N
41505472V
47869808T
X8014544X

SEGON: Declarar exclosa inicialment del procediment a la persona candidata amb el DNI:
75813269W, al no justificar, si més no acompanyar la seva sol·licitud d'admissió amb una
declaració jurada, el compliment de tots i cadascun dels requisits establerts en la base 2. En
particular dels requisits que s'estableixen en els apartats c) i d) d'aquesta base.
Recordar a la persona implicada que segons estableix la base 5 disposa de tres dies per
esmenar l'omissió.
TERCER: Ratificar el decret de nomenament de la composició del tribunal de data 18 de
gener de 2017 i ja publicat en el tauló d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament de Maó.
QUART: Fixar la data de dia 7 de març de 2017 per a la realització de la prova determinada en
la base 7 FASE D'OPOSICIÓ. Aquesta es realitzarà a les 9.00 hores del dia senyalat a la Casa
Consistorial (Plaça Constitució, 1 – Maó).
CINQUÈ: Sia publicat aquest decret al tauler d'edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament de
Maó.
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