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

491 Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d’arquitecte a l’Ajuntament de Muro

Per resolució de batlia número 2021/37 el passat dia 20 de gener de 2021, es va resoldre el següent assumpte:

«Resolució del batle: llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d'arquitecte a l'Ajuntament de Muro.

Atesa l'acta del tribunal qualificador, de data 14 de gener 2021, ACTA DE LA REVISIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL SEGON
EXERCICI (dos supòsits pràctics) I LLISTA DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, D'UNA BORSA DE
TREBALL D'ARQUITECTE A L'AJUNTAMENT DE MURO .

Atès que l'esmentada acta fou publicada al tauler d'edictes, a la seu electrònica i a la plana 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:

1r.- Aprovar la llista d'aspirants que han superat el procès selectiu de la borsa de treball d'arquitecte a l'Ajuntament de Muro, amb indicació
de totes les persones integrants per l'ordre de prelació i la puntuació total obtinguda:

1- ... 6512-F Aina Ferrer Rosselló
2- ... 9532-Y Luis Blanes Mayans
3- ... 2531-F Ariana Pérez Far
4- ... 4555-Y Emma Tapia Martinez
5- ... 1724-L Miquela Costa Ramis
6- ... 1546-R Maria del Carmen Arbós Berenguer
7- ... 6469-D Manuel Garcia Ramis
8- ... 9718-T Ivan Puigserver Antich

2n.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament, per a general
coneixement.»

 

Muro, 20 de gener de 2021

El batle
Antoni Serra Sastre
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