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Araceli Martín Blasco, mitjançant aquest escrit, anuncie la resolució d’alcaldia
493/2022, de 16 de juny, que es transcriu a continuació:
“Vist l'expedient relatiu a la formació d'una borsa extraordinària de socorristes,
convocat per resolució d’alcaldia 322/2022, de 5 de maig i examinada la documentació
de l’expedient.
Vista la darrera acta de l’òrgan tècnic de selecció amb una nova proposta de persones
aspirants aprovades, elevada a l'Alcaldia perquè aquests aspirants s'incorporen a la
borsa de socorristes, a continuació de l'últim dels integrants existents.
Tot i considerant l’article 55 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; l’article 32 del
Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de
selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública
valenciana; la resta de normativa concordant i en ús de les atribucions que em
confereix la legislació vigent.
RESOLC
Primer. Constituir la següent borsa extraordinària de socorristes per a la piscina
municipal, segons l'ordre de prelació derivat de la qualificació final, integrada pels
aspirants que es relacionen a continuació:
Total fase
oposició

Total
fase
mèrits

Puntuació
final

Núm.

Cognoms i nom

DNI

4

R. A. ÓSCAR

*****637Q

18

1,20

19,20

5

S. R. PABLO VICENTE

*****238F

17

1,40

18,40

6

G. G. PAU

*****772V

10

1,90

11,90

Segon. Aquesta borsa de treball se subjectarà a les condicions previstes en les bases
que regulen la constitució de la mateixa.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el portal de transparència, en el web municipal i
al tauler d'anuncis de l’Ajuntament”.
Museros, data al marge.
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