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

2563

Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria d'informador juvenil, funcionari
de carrera, de l'Ajuntament de Marratxí

El senyor Batle mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 26 de febrer de 2020 ha resolt aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i
exclosos al procés selectiu convocat per a cobrir, com a funcionari de carrera i pel procediment extraordinari per a l'estabilització de
l'ocupació, un lloc de feina d'informador juvenil de l'Ajuntament de Marratxí en els termes següents:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/31/1055931

Relació d'aspirants provisionalment admesos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bestard Colom, Gelda (431xxxxxD).
Cánovas Castelló, Alejandra (431xxxxxB).
Castro Soler, Laura Irene (431xxxxxQ).
Català Morey, Cristina (431xxxxxX).
Diez Barco, Marina (432xxxxxA).
García González, Álvaro (397xxxxxM).
García Martínez, Irene (430xxxxxH).
García Martinez, Lorena (432xxxxxH).
González Riutort, Carla (431xxxxxP).
Perelló Company, Maria del Mar (431xxxxxP).
Pizá Bueno, Alejandra (431xxxxxV).
Reus García, Maria Manuela (431xxxxxX).
Serra Benito, Ana María (430xxxxxS).
Serra Mir, Marta (430xxxxxM).
Serra Vadell, Marta (431xxxxxL).
Valero Massanet, Maria Elia (431xxxxxX).

Relació d'aspirants provisionalment exclosos:
1. Morell León, Laura (434xxxxxL). No acredita la titulació mínima requerida.
2. Sard Brunet, Jeroni (782xxxxxZ). No acredita la titulació mínima requerida ni aporta fotocòpia DNI.
Així mateix, al no haver acreditat els coneixements mínims en matèria de llengua catalana (nivell C1), restaran obligats a realitzar la prova
específica de coneixements de la llengua catalana els següents aspirants:
1. Morell León, Laura (434xxxxxL).
2. Reus García, Maria Manuela (431xxxxxX).
3. Sard Brunet, Jeroni (782xxxxxZ).
Establir un termini de deu dies hàbils a comptar del dia següent de la publicació del present decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
per a reclamar o, en el seu cas, esmenar les deficiències o omissions que haguessin causat l'exclusió provisional o la inclusió a la llista
d'aspirants obligats a realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana (nivell C1).

Marratxí, 9 de març de 2020
El batle
Miquel Cabot Rodríguez
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