Ajuntament de Muro

RESOLUCIÓ DE BATLIA
Núm. Expedient: 2021/1171
Document: Resolució Batlia llistat provisional admesos i exclosos Director/a Residència
** 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 Director/a de la
Residència Reina Sofia 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 Director/a Residència Reina Sofia 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

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

DNI

NOM

1

2021.2833

...7266-Q

Isabel Ortega Sancho

2

2021.2854

...6902-Y

José Froilán Martínez Moreno

3

2021.2860

...7276-A

Carlos Torreblanca Montoya

4

2021.2882

...0616-J

Antoni Pons Miró

5

2021.2921

...8907-M

Magdalena Ferrio Ferriol

6

2021.2936

...2941-F

Elisabet Gost Fuster

* EXCLOSOS
ORDRE REGISTRE

DNI

NOM

1

2021.2832

...7147-R

Rosy Lakhwani Asnani

2

2021.2859

...7319-S

Joana Maria Oliver Genovart

- L´aspirant ... 7147-R Rosy Lakhwani Asnani, no presenta a la seva sol·licitud fotocòpies
degudament adverada o compulsada del:
· Certificat, títol o diploma de la titulació acadèmica al·legada per al compliment de requisits per
participar en la convocatòria.
· Certificat, títol o diploma de la formació acadèmica complementaria al·legada per al compliment
de requisits per participar en la convocatòria. .
· Certificat, títol o diploma de coneixement del nivell de la llengua catalana.

Francisco Sabater Mulet
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- L´aspirant ...7319-S Joana Maria Oliver Genovart, no presenta a la seva sol·licitud fotocòpies
degudament adverada o compulsada del:
· Certificat, títol o diploma de la formació acadèmica complementaria al·legada per al compliment
de requisits per participar en la convocatòria.
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.
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Muro, en data de la signatura electrònica.
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