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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE MURO

8920 Aprovació llista definitiva d’aspirants aprovats de la convocatòria de 6 places de policia local de
l'Ajuntament de Muro

Per resolució de batlia número 2020/493, el passat dia 18 de setembre de 2020, es va resoldre el següent assumpte:

“Resolució del batle per la qual s'aprova llista definitiva d'aprovats de la convocatòria de 6 places de policia local de l'Ajuntament 
de Muro procés policia

Atesa l'acta del tribunal qualificador, de data 17 de setembre de 2020, de valoració definitiva i proposta de nomenament del procés selectiu
de 6 places de policia local, mitjançant el procediment ordinari.

Atès que l'esmentada acta fou publicada al tauler d'edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament de Muro.

Aquesta Batlia, en virtut de les competències atribuïdes per la vigent normativa de règim local i a la base vuitena de la convocatòria, per la
present

RESOLC

Primer. Aprovar, a proposta del tribunal selectiu, la llista d'aspirants que han superat el procès selectiu i han de ser nomenats funcionaris en
pràctiques de la categoria de policia local:

43.142.935-H

43.131.280-R

43.217.160-E

43.067.468-Z

41.520.504-F

43.152.769-P

Segon. Publicar la present resolució en el tauler d'anuncis, la pàgina web municipal i el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i, d'acord
amb el que s'estableix a la Base novena de les Bases del procés selectiu, requerir als aspirants perquè presentin la documentació que acrediti
el compliment dels requisits de la convocatòria en un termini de 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la present en el
BOIB. No serà necessari aportar documentació acreditativa dels requisits que estiguin en poder d'aquesta Administració.”

 

Muro, 24 de setembre de 2020

El batle
Antoni Serra Sastre
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