
Expedient núm.: 469/2018

 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a la selecció de monitors 
de temps lliure grup C2 y de coordinadors de programes educatius y culturals grup C1 
de l’Ajuntament de   Albalat dels Sorells.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades junt amb la convocatòria 
en Resolució d'Alcaldia de data 17 de maig de 2018 número 2018-246, i de conformitat 
amb la legislació vigent, RESOLC

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos: 

DNI Motiu d'exclusió

29221823R APTA

21794290L NO APTA

No presenta projecte

33473088S APTA

35604752Q NO APTA

No té justificada la titulació 

22535143L NO APTA

No té justificada la titulació ni presenta projecte

29212116T APTA

22547956K APTA

35603987X APTA

29216496X NO APTA

No presenta projecte

71949006S APTA

33571742E APTA

53356865Q APTE

44896380N APTA
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33563531E NO APTA

No presenta projecte

07261927E NO APTA

No presenta projecte

44535644P APTA

SEGON. Els aspirants exclosos disposen d'un termini de tres dies hàbils, a partir de la 
publicació d'aquest anunci en el tauler d´anuncis i en la web municipal per a formular 
reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió. 

TERCER. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, en la web municipal i en la seu electrònica.

En Albalat dels Sorells a la data de la signatura. 

 Davant meu,

Alcalde – President                          Secretaria - Interventora, 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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