Per Decret d’Alcaldia, núm. 1784, de data 18 de setembre de 2018, es c onstitueix la BORSA

DE TREBALL DE PSICÒLEG, grup A, subgrup A1, en previsió de futures contractacions
laborals temporals o nomenaments interins que, en part, diu el següent:
«DECRET DE L’ALCALDIA
Per Decret d'Alcaldia, núm. 0680, de data 5 d’abril de 2018, es resol aprovar la
convocatòria i bases específiques que han de regir la selecció per a la constitució d'una
Borsa de Treball de PSICÒLEG, grup A, subgrup A1, en previsió de futures contractacions
laborals temporals o nomenaments interins, amb la finalitat de cobrir tant vacants com
substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals, pel sistema
selectiu de concurs-oposició, bases publicades en el Tauler d’Anuncis de la Seu
Electrònica Municipal de data 5 d’abril de 2018 i extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Castelló núm. 42, de data 7 d’abril de 2018.
De conformitat amb la proposta de constitució de la Borsa de Treball, prevista en l'Acta del
Tribunal de selecció, reunit a tal efecte en data 2 d’agost de 2018.
Fent ús de les facultats que em confereix l'art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, RESOLC:
Primer. Constituir una Borsa de Treball de PSICÒLEGS, grup A, subgrup A1, en previsió
de futures contractacions laborals temporals o nomenaments interins, amb les següents
persones i ordre:

NÚM.

NOM I COGNOMS

DNI

1

L.P., J.

….4617V

2

P.F., PR

….3995B

3

C.M., C

….0141K

4

M.A., M.

….8002K

5

J.T., C.

….3080D

6

D.H., A

….5496V

7

V. F., M.

….9454R

8

F. A., I.

….7272E

9

M.V., T.

….5165B

10

B.P., R.

….3647A

11

J.S., M.V.

….0658G

Segon. El període de vigència d'aquesta borsa de treball serà fins que quede constituïda la
nova borsa.

Codi Validació: 7R59HLTAL53X9NC2L5SW5MRFR | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 21/09/2018
HASH: 105be687fcc6e95455bd9206961a85af

ANUNCI

Quart. Publicar en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica municipal la present resolució,
amb indicació que:
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se de forma potestativa
recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes, comptador des del dia
següent a la notificació de la resolució, i amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu, d’acord
amb el que disposen els arts. 116 i 117 de la Llei 30/1992 modificats per la Llei 4/1999. O b é directament
podrà ser interposat recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de
Castelló, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb
l’art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa. No
obstant això, les persones interessades podran exercitar qualsevol altre recurs que estimen procedent.»
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