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

9558 Aprovació llista definitiva borsa de treball d' auxiliar de clínica de la Residència

RESOLUCIÓ  DE  BATLIA.-

Assumpte: Aprovació llista definitiva Borsa de treball d’Auxiliar de Clínica de la Residència.

Atesa l’acta del tribunal qualificador, de data 11 de maig de 2015, del concurs-oposició  per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar
de clínica de la Residència.

Atès que l’esmentada acta fou publicada al tauler d’edictes i a la pàgina WEB de l’Ajuntament amb data 12 de maig de 2015.

Atès que ha transcorregut el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional sense que se’n hagi presentat cap, per la qual cosa
la proposta del tribunal qualificador a la llista provisional  ha quedat elevada a definitiva. 

Aquesta Batlia, en virtut de les competències atribuïdes per la vigent normativa de règim local i la base 9ena de la convocatòria, per la
present

R E S O L C:

1r.- Declarar aprovada definitivament la borsa de treball d’Auxiliar de Clínica de la Residència, d’acord amb indicació de totes les persones
integrants de la borsa per l’ordre de prelació i la puntuació total obtinguda, atorgada pel tribunal qualificador, segons consta a l’acta indicada
del dia 11 de maig de 2015, i és la següent:

ORDRE NOM PUNTUACIÓ

1 Ortigas Gómez, Mª del Carmen 50,100

2                            Risco Garcia, Mª del Carmen 46,575

3 López Gelabert, Gloria 42,712

4                                Fernández Cejudo, Manuela del Rocio 40,735

5                                     Romera Martinez, Direi 35,318

6                                        Martorell Campins, Cristina 29,366

2n.- Publicar la present Resolució al tauler d’edictes, a la pàgina WEB de l’Ajuntament i al BOIB; significant que el període de vigència de la
present borsa serà de dos anys, a partir de la data de publicació de la present Resolució al BOIB.

Així ho mana i ho signa el Sr. batle, Martí Fornés Carbonell, a Muro 20 de maig de 2015, i el Secretari interí, en dóna fe.

           

EL BATLE Davant meu,
Martí Fornés Carbonell El Secretari interí,

Francisco Sabater Mulet.
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