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APROVACIÓ DE LA SELECCIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL TEMPORAL MANCOMUNADA
D’AGENTS/AUXILIARS DE LA PL ~ Acreditació de mèrits
ANUNCI
Mitjançant resolució de la Presidència de la Mancomunitat de data 7 de juny de 2017, s’ha aprovat definitivament la
acreditació de mèrits de la borsa de treball temporal mancomunada d’agents de la pl. Seguidament es transcriu la
resolució adoptada:

«DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Txema Peláez Palazón, President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en exercici de les facultats i les
obligacions que la legalitat em confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions:
I. Esta Mancomunitat ha tramitat el procediment de selecció i constitució d’una borsa de treball temporal
mancomunada d’agents de PL.
II. Amb Decret de la Presidència de data 31/III/2017 es va aprovar la constitució de la borsa de treball
temporal amb els aspirants que van superar el procés de selecció. Al decret es requeria a les persones que
figuraven relacionats amb els núms. d'ordre: 12, 14, 37, 43, 48, 56, 59, 71, 76, 78, 85, 87, 93, 99, 100, 101 i
104; l’aportació de la documentació acreditativa de la totalitat dels requisits exigits per a integrar-se en la
borsa (Batxiller i permís de conducció); tot condicionant la seua inclusió en la borsa de treball temporal a
l'atenció d'eixe requeriment en el termini assenyalat a l'efecte.
III. Transcorregut el termini assenyalat es va comprovar que els aspirants havien acomplit amb el
requeriment.
IV. Cal resoldre expressament a eixe respecte, la qual correspon resoldre a esta Presidència.

RESOLC:
Primer. Manifestar i deixar constància, de forma expressa, de que els integrants de la borsa de treball
temporal mancomunada d’agents de PL constituïda per Decret d'esta Presidència de data 31 de març de
2017, els quals figuren en la referida borsa amb els núms. d'ordre: 12, 14, 37, 43, 48, 56, 59, 71, 76, 78, 85,
87, 93, 99, 100, 101 i 104; han acomplit amb el requeriment de que aportaren la documentació
acreditativa del compliment dels requisits per a integrar-se en la borsa; tot declarant complida la
«condició» sota la qual estes persones van ser inclosos en la referida borsa.
Segon. Traslladar esta resolució a totes les persones interessades mitjançant la seua inserció en el tauler
d’Edictes i en la pàgina Web de la Mancomunitat.»
El que s’insereix en el tauler d’Edictes i en la pàgina web municipal de la Mancomunitat com a notificació a tots els
interessats. Este acte és un acte de tràmit, malgrat això, per a aquells assumptes/aspirants per als quals esta resolució
resulta determinant i definitiva per a la seua marxa en el procés, cap la interposició de recurs d’alçada en el termini d’un
mes, davant la Presidència de, la Mancomunitat o de recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, davant
els tribunals de justícia de la ciutat de València.
Alzira, 8 de juny de 2017.

