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

1379 Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per
cobrir tres places d’Auxiliar administratiu/va pel sistema de concurs en el marc del procés
d'estabilització d'ocupació temporal dut a terme a l'Ajuntament de Sant Joan (exp. 800/2022)

Per Decret de Batlia núm. 041/2023, de 20 de febrer, s'ha aprovat la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria 
excepcional per cobrir tres places d'Auxiliar administratiu/va pel sistema de concurs, en el marc del procés d'estabilització d'ocupació
temporal dut a terme a l'Ajuntament, del tenor literal següent:

A la vista dels següents antecedents:

Document Data/Núm. Observacions

Informe de Secretaria  07/12/2022  

Bases que han de regir la Convocatòria i el procés
d'estabilització temporal

 09/12/2022  

Informe-proposta de Secretaria  09/12/2022  

Acord JGL aprovació bases  09/12/2022  

Anunci BOIB  15/12/2022  

Anunci en el BOE  28/12/2022  

Informe Secretaria llista provisional admesos  08/02/2023  

Resolució d'Alcaldia aprovant la Llista Provisional  08/02/2023  

Anunci Seu Electrònica  09/02/2023  

Publicació BOIB admesos provisionals 11/02/2023  

Comunicació als membres del Tribunal 13/02/2023  

Certificat de Secretaria d'al·legacions presentades 20/02/2023  

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per JGL de data 9 de desembre de 2022 i en virtut de l'article 20 del Reglament
General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels
Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, i de l'article 21.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

 RESOLC

Estimar les següents al·legacions:PRIMER. 

Registre d'Entrada NIF Nom

 2023-E-RE-135  **1764**  Belén Seguí Caro

   

Pels següents motius: no haver estat inclosa per errada.

Desestimar les següents al·legacions:SEGON. 

Registre d'Entrada NIF Nom
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 Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria referenciada:TERCER.

Relació d'Aspirants Admesos DNI

 Antonia Gual Buñola **2208**

 Catalina Jaume Bauzà **0475**

 Maria Nigorra Garí **2118**

 Mónica Antich Walkowiak **5208**

Silvia Parrilla Pol **1720**

Laurentina Rodriguez Herrero **5374**

Jaume Camara Torres **2177**

Antonio Vera Garcia **1058**

Juan Manuel Bernabe Ventura **2273**

Jerónimo Rodriguez Herrero **5378**

Francisca Rosselló Martorell **5193**

Belén Seguí Caro **1764**

 
Relació d'Aspirants Exclosos DNI Causa

   

 La baremació dels mèrits dels aspirants admesos s'efectuarà el dia QUART. 2 de març de 2023, a les 12:00 hores, a la Sala de Plens de
l'Ajuntament de Sant Joan. 

 Publicar en el , així com a la seu electrònica d'aquest Ajuntament CINQUÈ. Butlletí Oficial de les Illes Balears
 i en el Tauler d'anuncis, per a major difusió, la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos, als[http://santjoan.sedelectronica.es]

efectes oportuns.

 

Sant Joan, data de la signatura electrònica (20 de febrer de 2023)

El batle
 Francesc Mestre Estelric

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

23
/2

3/
11

30
17

6

https://www.caib.es/eboibfront/

		2023-02-20T14:41:15+0100
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1676900475544
	Aprobación del documento




