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Havent revisat els requisits de les persones aspirants que han sol·licitat participar en la
Convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició, de tres llocs de treball de tècnic /a
de projectes de desenvolupament local del programa SOIB Desenvolupament Local, segons el
que disposa la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del
SOIB, de 29 d’octubre de 2019, aquesta Tinença de Batlia, en virtut de les facultats que li atorga
l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en concordança amb l’article 21 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local, disposa la següent
Resolució
1. Aprovar el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses a la Convocatòria,

mitjançant el sistema de concurs-oposició de tres llocs de treball de tècnic /a de
projectes de desenvolupament local del programa SOIB Desenvolupament Local:

CSV:

CAL60505A68586014EC673D38D8

Aspirants Admesos/es
Cognoms i nom
Allegretti, Michele
Bosch Maria, Ignasi
Caro Lopera, Alexandra
De la Cruz Cano, Lourdes
Galmes Jaume, Eva Maria
Gomila Ferrando, Margalida
Llado Aguiló, Maria del Mar
Mas Guerra, Isabel Carlota
Miralles Pizá, Catalina
Morell León, Laura
Oliver Aguiló, Maria
Reus French, Antonio Bartolome
Seoane Torres, Jaime
Tapada Moreno, Maria Dolores
Tortell Sastre, Margalida

DNI
***2064**
***3575**
***3461**
***0402**
***7739**
***3661**
***1461**
***8967**
***8381**
***6196**
***0186**
***9747**
***1875**
***7405**
***6020**
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Aspirants Exclosos/es
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Cognoms i nom
Ginard Picó, Mireia (1)
Giraldo Pujol, Nicolas (3 i 4)
López Miranda, Miguel Ángel (3 i 4)
Mulet Cózar, Silvia (1)
Noguerol Crespí, Marina (3 i 4 )
Pascual Martí, Maria Eugenia ( 1 )
Pizá Bueno, Alejandra (1)
Prieto Risco, Natalia (2)
Rabal García, Javier (3)
Rusca Mestre, Maria Lluc (1)

DNI
***2168**
***6453**
***5854**
***9627**
***8528**
***1907**
***8152**
***5792**
***3555**
***6682**

(1) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit H1) del punt dos de les bases
específiques de la convocatòria. Que manifestin en les seves sol·licituds de participació que
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides.
(2) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit H2) del punt dos de les bases
específiques de la convocatòria. Cal especificar a la sol·licitud de participació, a quines
línies descrites al punt 1.
(3) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit F) del punt dos de les bases
específiques de la convocatòria.
(4) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit G) del punt dos de les bases
específiques de la convocatòria.
2. Atorgar un termini de tres dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta
resolució, per a formular les al·legacions que es considerin oportunes per esmenar les errades o
omissions.
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3. Publicar aquesta resolució en el web municipal.
El tinent de batle Serveis generals i Infrastructures.
Juan Recasens Oliver
(Delegació
per
resolució
de
Batlia

de
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