Ajuntament de Muro

RESOLUCIÓ DE BATLIA
Núm. Expedient: 2021/849
Document: Resolució Batlia llistat provisional admesos i exclosos electricista fontaner
** Assumpte: Resolució del batle per la qual s’aprova llistat provisional admesos i exclosos
per a la borsa de treball temporal per la contractació laboral, categoria Electricista Fontaner
de la Brigada d’Obres de l’Ajuntament de Muro.
Havent finalitzat el termini de presentació d’instàncies de la convocatòria per a la borsa de treball
temporal per la contractació laboral, categoria Electricista Fontaner de la Brigada d’Obres de
l’Ajuntament de Muro, i atès el que disposa a la base Tercera i Quinta de la convocatòria; aquesta
Batlia en virtut de les competències atribuïdes per l´article 41.14 del ROF, per la present

Antoni Serra Sastre
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24/05/2021 BATLE

RESOLC:
1r.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos de l’esmentada convocatòria:
* ADMESOS
ORDRE REGISTRE

DNI

NOM

1

2021.2049

...8899-D

Juan Carbonell Perelló

2

2021.2146

...1028-G

Gabriel Amador Mena

3

2021.2163

… 4841-D

Jaume Pujadas Vadell

4

2021.2208

… 4513-V

José Luis Soriano Santos

5

2021.2209

… 0306-Y

Jaime Fuster González

DNI

NOM

* EXCLOSOS
ORDRE REGISTRE

Francisco Sabater Mulet
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24/05/2021 SECRETARI

1
2021.2094
...8817-D
Antonio Manuel Font Peralta
- L´aspirant ... 8817-D Antonio Manuel Font Peralta, no presenta a la seva sol·licitud fotocòpies
degudament adverada o compulsada del:
· Carnet instal·lador.
2n.-Publicar la present Resolució al tauler d’edictes i a la pàgina Web de l’Ajuntament de Muro,
concedint-se un termini de tres dies hàbils a partir del dia següent al de la seva publicació, als
efectes de què es puguin presentar reclamacions i al·legacions. Significant que en cas de no produirse reclamacions durant el termini indicat, la llista provisional s’entendrà aprovada definitivament
sense necessitat de dictar nova resolució ni tornar-la a publicar.
Muro, en data de la signatura electrònica.
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