Modificació membres tribunal procés selectiu per a la constitució d’una Borsa de Treball
TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTICA.
Per Decret de l'Alcaldia-Presidència, núm. 2379, de data 20 de setembre de 2019, es resol
el següent:
«DECRET DE L'ALCALDIA
En relació amb el Decret d'Alcaldia, núm. 2139, de data 9 d’agost de 2019 pel qual s'aprova la
convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una
Borsa de Treball de TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTICA, grup C, subgrup C1, enquadrat en
l’escala d’Administració Especial, subescala tècnics, classe tècnics auxiliars, en previsió a
futurs nomenaments interins, per als supòsits previstos en l'art. 10 del TREBEP, pel sistema de
concurs-oposició, bases publicades en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal de
data 13 d’agost de 2019 i extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Castelló núm. 102, de data 15 d’agost de 2019.
Per Decret de l'Alcaldia, núm. 2254, de data 3 de setembre de 2019, s'aprova la llista
provisional d'admesos i exclosos, composició del Tribunal i data de la primera prova del procés
selectiu esmentat, publicat en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal de data 3 de
setembre de 2019.
Per Decret de l'Alcaldia, núm. 2317, de data 13 de setembre de 2019, s'aprova la llista definitiva
d'admesos i exclosos, publicada en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal de data
18 de setembre de 2019.
En data 17 de setembre de 2019, M. Jesús Miralles Miravet, nomenada com a presidenta
suplent del tribunal, presenta escrit pel qual sol·licita la seua abstenció per a formar part
d’aquest Tribunal, en donar-se amb una de les persones candidates, un dels supòsits previstos
en l’art. 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
De conformitat amb l'establert a les bases de la convocatòria i en ús de les atribucions que
m'atorga l''article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
RESOLC:
Primer. Acceptar l'abstenció en el procés selectiu de M. Jesús Miralles Miravet.
Segon. Nomenar com a Presidenta Suplent del procés selectiu a M. Dolores Miralles Miralles,
administrativa de la corporació.
Tercer. Publicar la present resolució en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica Municipal i
pàgina web municipal.»
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