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

3022 Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball de cuiner de la Residència Reina Sofia a
l’Ajuntament de Muro

Per resolució de batlia número 2022/303 el passat dia 06 d'abril de 2022, es va resoldre el següent assumpte:

“Resolució Batlia llista definitiva aprovats de la borsa de treball de cuiner/a de la Residència Reina Sofia a l'Ajuntament de Muro

Atesa l'acta del tribunal qualificador, de data 29 de març 2022, ACTA DE LA REVISIÓ DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL, CATEGORIA
CUINER/A DE LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA, A L'AJUNTAMENT DE MURO.

Atès que l'esmentada acta fou publicada a la seu electrònica i a la plana web de l'Ajuntament de Muro i no s'ha produit cap reclamació, per
tant, la llista és definitiva.

Aquesta Batlia, en virtut a la base onzena de la convocatòria i a les competències atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 41 el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per la present

RESOLC:

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

1- ...5733-B Marina Guerrero Gabernet
2- ...2592-W Jordi Company Mateu
3- ...7438-G Juan Manuel Fiol Serra
4- ...8990-P Alfredo Ubiedo Gómez
5- ...2468-X Francisco Santacreu Creus
6- ...5829-M Catalina Trobat Barceló

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, en data de la signatura electrònica (6 d'abril de 2022)

El batle
Miquel Porquer Tugores
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