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Segon.- Quant al seu funcionament es tindran en compte les següents normes, si
una persona inclosa en la mateixa renúncia a ser nomenada funcionari passarà a ocupar
l’últim lloc de la borsa i si tornarà a renunciar serà exclosa de la mateixa.
Tercer.- La crida dels aspirants es realitzarà per mitjà de comunicació escrita,
telefònica, telegrama dirigit al domicili o telèfon, assenyalat pels aspirants en la seua
instància.
Quart.- Donar compte del present Decret al servei municipal de RR.HH, als
representants dels grups polítics i de la Junta de Personal de l'Ajuntament d'Oliva als
efectes procedents i publicar en la pagina web de l’Ajuntament.

25/06/2020 Alcalde

Oliva en la data de la firma electrònica que figura al marge.
L’Alcalde
Fdo. David González Martínez

El Secretari
Fdo. César A. Clavero Narbón

David Gonzalez
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Primer.-Aprovar la constitució per millora d’ocupacio d’una borsa de treball temporal
d’Inspector de Policia Local classificada Grup A, subgrup A2, Administració Especial,
subescala Serveis Especials, Escala Tècnica, formada per les següents persones que
complien l’últim dia de presentació d’instàncies els requisits exigits en les bases reguladores,
relacionades segons orde de puntuació total obtinguda en el procediment segons figura en
l’acta de data 15 de juny de 2020.

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

RESOLC

Código Seguro de Validación

Basant-se en les funcions i competències que atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril,
per la present

Clasificador: Otros Núm. Resolución: 2020/1342 - Fecha Resolución: 25/06/2020

Vista la proposta i l’acta de data 15 de Juny de 2020, formulada pels membres del
Tribunal per a la formació d’una borsa de treball temporal d’Inspector de Policia Local
classificada Grup A, subgrup A2, Administració Especial, subescala Serveis Especials,
Escala Tècnica.

Url de validación

Vist el Decret d’Alcaldia n.º 952/2020 de data 8 de mayo de 2020, a on s’aprova la convocatòria i
les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball temporal, per millora
d’ocupacio d’Inspector de Policia Local classificada Grup A, subgrup A2, Administració Especial,
subescala Serveis Especials, Escala Tècnica.

Metadatos

MATERIA: PERSONAL
ASUNTO: CREACION BOLSA TEMPORAL PLAZA INSPECTOR POLICIA LOCAL
OBSERVACIONES: MEJORA DE EMPLEO CONCURSO DE MERITOS
Nº EXP. GENERAL: 2020/1329
EXP LIBRO: Libro de Régimen Interior 2020/138
REF. DOC.: Decreto de la Alcaldía

