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FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT

ANUNCI
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONCESSIÓ D’UNA BECA PERA A FER PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DE COL·LABORACIÓ EN LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
Vist l'escrit presentat per l'aspirant, pel qual manifesta estar conforme amb la baremació realitzada i renúncia al termini d'al·legacions establit, per tant la Comissió de Valoració del citat
procés selectiu fa pública les qualificacions definitives del procés selectiu:
QUALIFICACIÓ DEFINITIVA DEL PROCÉS SELECTIU
NOM

DNI

FASE
MÈRITS

ENTREVISTA

CALFICACION
TOTAL

LAURA ALFONSO MATEO

XX8468XXL

8,50

4,50

13,00

RELACIÓ D'APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT
En conseqüència, es fa pública la relació d'aspirants aprovats, en número igual al de places
objecte de convocatòria i es proposa el seu nomenament a l'òrgan competent:
NOM
LAURA ALFONSO MATEO

DNI
XX8468XXL

Contra el citat acord de la Comissió de Valoració, que no posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs d'alçada davant la Presidència de la F.D.M. en el termini d'un mes, a
comptar des de l'endemà a la publicació del present en el Tauler d'anuncis Electrònics, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú.
Presentació de documents
En el termini de tres dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del present
Anunci en el Tauler d'anuncis Electrònic de l'Ajuntament, l’aspirant proposada haura de presentar la documentació requerida en la base dotzena, apartat 12.2a) de les bases reguladores del procés selectiu.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
En Torrent, a la fecha de firma electrónica del presente documento.
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