Assumpte: Aprovació de l'ampliació de la borsa de treball de peó de neteja d’edificis
de l'ajuntament de muro de alcoy.
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Vista la proposta d’ampliació de borsa de treball formulada pel Tribunal Qualificador de
data 7 de juliol de 2016.

D’acord amb l’Ordenança reguladora de les borses de treball de l’Ajuntament de Muro
de Alcoy.
En virtut d'allò establert a l'article 21 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l'ampliació de la borsa de treball de peó de neteja d’edificis per a
cobrir llocs de treball de peó de neteja d’edificis per les vacants que es puguen produïr,
de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, amb motiu d’urgència i excepcionalitat, en els
següents termes i per ordre de puntuació obtesa:
N

COGNOMS I NOM

NIF

TOTAL

1

Simó Esteve, Gabriel

21666220-J

18,59

2

Pascual Vaño, Maria Salome

21645550-C

16,82

3

Lloret Saco, Lidia

21657832-C

15,71

4

Flores García, Carolina

21673335-K

15,40

5

Barceló Pérez, Berta

21653992-K

15,19

6

Gisbert Escarabajal, Oscar

21674918-V

14,22

7

Herrero Silvestre, Neus

21690448-E

13,52

8

Alcaraz Bravo, Francisco Rafael

21634609-G

12,14

SEGON.- D’acord amb les normes que regulen el funcionament de les borses de
treball, aquesta borsa es regirà d’acord amb allò establert a “l’Article 4t.: Si es creara
Ajuntament de Muro d'Alcoi
Placeta Molina, 4, Muro d'Alcoi. 03830 Alacant. Tel. 965530557. Fax: 965531769

DECRETO

Esther Perez Andres ( 2 de 2 )
Secretaria
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Vist l’informe proposta emés per la Tècnic de Recursos Humans de data 12 de juliol de
2016.

Número : 2016-0566 Data : 12/07/2016

D’acord amb la resolución d’alcaldía 2016-0229, de 31 de març de, d’aprovació de la
convocatòria i les bases especifiques per a l'ampliació de la borsa de treball de peó de
neteja d’edificis per a cobrir llocs de treball de peó de neteja d’edificis per les vacants
que es puguen produïr, de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, amb motiu d’urgència i
excepcionalitat.
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Expedient nº: 1634/2015

una ampliació d'una determinada borsa de treball per algun motiu que no derive de la
renúncia expressa dels aspirants que la formen i que donara dret a la permanència en
la borsa de l'aspirant que no ha efectuat renúncia (casos com ara baixes per IT o AT,
permisos de maternitat, permisos per malaltia greu, etc.) es mantindran alhora les
dues borses i els aspirants mantindran l'ordre establert en la primera borsa i en la
segona borsa, i tindrà preferència la primera sobre la segona.”
TERCER.- Per tant, la borsa principal creada mitjançant procés de selecció de
funcionaris de carrera per resolució d’alcaldia 429/2009, de 14 de maig, de la qual
formen part per ordre:
1. Rafaela Sánchez Bravo y 2. Alberto Antonio Pascual Santacreu, es mantindrà
vigent,ampliant-se amb la constituïda en aquest procés, d’acord amb allò establert a
l’apartat primer.

EL ALCALDE

LA SECRETÀRIA
(document signat digitalment)
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Ho mana i signa el sr. alcalde, a muro de alcoy, de la qual cosa com a secretària, en
dóne fé.
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CINQUÉ.- Publicar la present resolució al tauler d'edictes de l'ajunatment així com a la
seua pàgina web.

Número : 2016-0566 Data : 12/07/2016

QUART.- Notificar la present resolució als interessats que formen part de l’ampliació
de la borsa de treball creada a aquestos efectes.

