Ajuntament de Muro

RESOLUCIÓ DE BATLIA
Núm. Expedient: 2021/1171
Document: Resolució Batlia llistat admesos i exclosos, definitiu designació tribunal i data examen
** Assumpte: Resolució Batlia llistat admesos i exclosos, definitiu designació tribunal i data
examen 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 de la Residència Reina Sofia de Muro.

Antoni Serra Sastre
Francisco Sabater Mulet
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Havent publicat el llistat de admesos i exclosos provisional i havent donat un termini de tres dies
hàbils a partir del dia següent al de la publicació del llistat i atès el que disposa la base, i atès el que
disposa a la base Setena, Vuitena i Novena de la convocatòria; aquesta Batlia en virtut de les
competències atribuïdes per l´article 41.14 del ROF, per la present
RESOLC:
1r.- Aprovar la llista definitiva 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.
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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.-Convocar a les persones admeses per a la realització de la prova tipus test, per al proper dia 15
de juliol de 2021 a les 09:00 hores, a l’Aula d’Adults, ubicada al carrer Joan Massanet, 51, de Muro
.

Antoni Serra Sastre
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3r.-Nomenar els membres que constituiran el tribunal del corresponent procés selectiu:
Titulars
- President:
Sra. Antonia Maria Roig Ribas, personal laboral fix de l’Ajuntament de Muro
- Vocals:
Sra. Maria Cerdó Gregori, personal laboral fix de l’Ajuntament de Muro
Sr. Gabriel Perelló Felani, funcionari de carrera de la CAIB
Sr. Raimundo Tomás Montis Sastre, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Llubí
- Secretari:
Sr. Joan Miquel Bergas Font, funcionari de carrera de la CAIB
-Adjunt al Tribunal:
Sr. Joan Reynés Moragues, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Muro
Suplents
- President:
Sr. Carlos Mena Ribas, funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Inca
- Vocals:
Sr. Joan Marqués Company, funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Escorca
Sra. Conchita Tortell Martínez, funcionària de carrera de la CAIB
Sr. Pere Galán Massanet, funcionari de carrera de la CAIB
-Secretari:
Sr. Josep Llinares Martorell, funcionari de carrera de la CAIB

Muro, en data de la signatura electrònica.

Francisco Sabater Mulet
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4t.-Publicar la present Resolució al tauler d’edictes i a la pàgina Web de l’Ajuntament de Muro
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