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

1727 Llista definitiva procés estabilització

Pel Sr. Batle d'aquest ajuntament es va dictar la Resolució que es transcriu a continuació, fent-se així pública d'acord amb l'establert a la base
5.4 de les que han regit el procés selectiu.

Vistes les propostes realitzades pels tribunals constituïts per la valoració dels mèrits del procés selectiu d'estabilització, convocat per
l'ajuntament de Montuïri mitjançant anunci publicat al BOIB 154 de 26 de novembre de 2022, per a l'accés com a personal laboral fix, regulat
en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

D'acord amb les atribucions que em confereix l'article 21 de la llei 7/1985 reguladora de les bases del regim local, i les bases que han regit la
convocatòria, he resolt:

Primer.- Aprovar la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu i que es relacionen a continuació:

Auxiliar Administratiu
Cristofol Andreu Amengual
 
Xofers
María José Ribas Mesquida
Miquela Sastre Cerda
 
Tècnic en Desenvolupament Local
Joana Maria Rossiñol Pocovi
 
Arqueòleg
Paula Maria Amengual Nicolau
 
Peó de Medi Ambient
Isabel Bauza Blanch
 
Peó de Punt Verd
José Oliver Mora
 
Peons de Neteja
Margalida Munar Miralles
Magdalena Martorell Miralles
Catalina Esteva Romero

Segon.- D'acord amb la base 5.5, notificar la present resolució als interessats per que en el termini de tres dies hàbils prenguin possessió de la
corresponent plaça  mitjançant de la signatura del contracte com a personal laboral fix.

Tercer.- Publicar la present Resolució al BOIB i portal de transparència de l'ajuntament.

 

Montuïri, a la data de la signatura electrònica (28 de febrer de 2023)

El batle
Joan Verger Rosiñol
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