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ANUNCI EN PÀGINA WEB I TAULER D'ANUNCIS DE L’AJUNTAMENT 

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 514/2017, de data 6 de novembre de 2017, 

es van aprovar les bases i convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació per a 

cobrir tant vacants com substitucions transitòries de Personal de Neteja de la plantilla de 

personal laboral d'aquesta Corporació, amb caràcter temporal. 

Expirat el termini de presentació de sol·licituds, i tal com estableix la 

convocatòria, mitjançant el present anunci es dóna publicitat a la llista provisional 

d'admesos i exclosos de la convocatòria aprovada per Resolució d'Alcaldia núm. 01/2018, 

de data 03 de gener de 2018. 

DNI ADMESOS 

20.433.514-S 

20.425.623-J 

20.033.798-A 

20.024.757-Z 

20.027.531-M 

20.018.319-Q 

85.304.488-H 

73.584.289-K 

20.450.357-E 

20.789.713-J 

20.032.684-Y 

73.772.443-N 

79.266.236-W 

X-44.97.811-T 

20.014.404-B 

73.549.531-Q 

20.021.207-Y 

20.801.529-F 

Y-07.10.667-G 

20.015.904-Q 

20.419.991-Q 

20.025.798-C 



20.044.073-X 

20.039.033-F 

20.799.358-K 

73.914.397-X 

20.429.943-D 

20.028.763-H 

73.916.452-H 

73.772.521-K 

44.767.552-F 

20.037.959-F 

20.806.934-F 

20.037.001-E 

20.019.468-S 

20.811.928-X 

20.038.994-Z 

73.916.676-N 

20.410.604-J 

 

EXCLOSOS 

DNI MOTIU 

20.789.410-D Falta títol. 

20.036.420-Q Falta DNI, títol i certificat mèdic. 

20.055.971-V Falta certificat mèdic. 

20.045.262-A Falta títol i certificat mèdic. 

20.025.629-N Falta segell i firma del metge en el Certificat mèdic. 

20.026.728-F Falta tota la documentació. 

20.990.880-E Falta segell i firma del metge en el Certificat mèdic. 

20.041.707-J Falta tota la documentació. 

44.880.655-L Falta tota la documentació. 

20.030.358-A Falta tota la documentació. 

 

El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 15 del 

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció 

pública valenciana aprovat pel Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, i de 

conformitat amb el que es disposa en la base huitena Admissió d’instàncies de la Resolució 
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d'Alcaldia núm. 514/2017, de data 6 de novembre de 2017, a l'efecte de que durant el 

termini de deu dies hàbils els aspirants exclosos puguen esmenar les faltes o acompanyar 

els documents preceptius que hagen motivat la seua no admissió. 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica de 

l'Ajuntament http://www.simat.org/index.php/ajuntament/ocupacio-i-aedl. 

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica. 

http://www.simat.org/index.php/ajuntament/ocupacio-i-aedl
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