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LLISTA DEFINITIVA DE LA PUNTUACIÓ GLOBAL DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA COBERTURA AMB CARÀCTER INTERÍ DE LA PLAÇA
D’INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS I LA CONSTITUCIÓ
D’UNA BORSA DE FEINA PER A INTERVENTOR/A

María Cristina Gascón Mir, Presidenta del Tribunal Qualificador del procés
selectiu per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça d’intervenció de
l’Ajuntament i la constitució d’una borsa de feina per a interventor/a,
FAIG CONSTAR:
Que durant el termini de 3 dies hàbils comptats des de la publicació, en la
pàgina web municipal i en el tauler d’edictes, de la llista provisional de la
puntuació global, s’ha presentat una al·legació. En data 20 de novembre de
2020 el Tribunal ha acordat desestimar l’al·legació presentada i aprovar la
relació definitiva d’aspirants per ordre de puntuació obtinguda, d’acord amb el
següent:

NOM
Juan Javier Urbano Florit
Joan Cànovas Barceló

DNI
****1628Z
****7063Q

PUNTUACIÓ TOTAL
13,75
11

Així mateix, el Tribunal eleva a la batlessa la proposta de nomenament a favor
de la persona que ha obtingut major puntuació
L’aspirant que ha quedat classificat en primer lloc haurà de presentar, dins el
termini de cinc dies hàbils comptats des del següent a l’exposició de la llista
definitiva, els documents acreditatius de què reuneix els requisits establerts a la
base quarta de les que regulen el procés selectiu.

La llista definitiva i la proposta de nomenament emeses pel Tribunal de selecció
són susceptibles d’interposició de recurs d’alçada previst a l’article 121 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques davant la Sra. Batlessa en el termini d’un mes a
comptar des de la present publicació.
l
María Cristina Gascón Mir
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR,
Sant Lluís, en la data que consta a peu de pàgina

María Cristina Gascón Mir
20/11/2020 13:05:23
Presidenta del Tribunal
Sant Lluís
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