https://www.admonline.calvia.com/csv

Còpia autèntica en paper de document electrònic

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

DOCUMENT ELECTRÒNIC
http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e

Identificador:

304866

Òrgans:

Ajuntament de Calvià

Data Captura:

2019-08-06 12:38:10

Origen:

Administració

Estat elaboració:

EE01

Tipus documental:

Còpia autèntica en paper de document electrònic

Tipus firmes:

Xades Internally Detached

Firmant
RECASENS OLIVER JUAN 43112271J

CAL68003026F4A76I678J36D3DV
CSV:

Versió NTI:

Perfil

Data

Estat firma

06/08/2019

Vàlida

https://www.admonline.calvia.com/csv

Decret de Batlia

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Atenent a la base segona de la Convocatòria per a proveir temporalment el lloc de treball
vacant de lliure designació, Director/a General de Desenvolupament Social, Infància i
Persones Majors (BOIB núm. 93, de 10/07/ 2019), i havent revisat els requisits de les persones
aspirants que han sol·licitat participar en aquesta Convocatòria, aquesta Tinença de Batlia, en virtut
de les facultats que li atorga l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en concordança amb
l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, disposa la següent
Resolució
1. Aprovar el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses a la Convocatòria per a
proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, Director/a General de
Desenvolupament Social, Infància i Persones Majors (BOIB núm. 93, de 10/07/ 2019):
Persones aspirants admeses:
Cognoms i nom
Castro Soler, Laura Irene
Gamundí Massagué, Cristina
Garrido Durán, Laura
Muñoz Pérez, Carlos
Puigserver Servera, Margalida
Romera Romera, Mario
Rosa Mulet, Catalina Maria (1)

DNI
***7761**
***3664**
***4762**
***1343**
***2464**
***8532**
***8028**
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(1) La Sra. Catalina Maria Rosa Mulet compleix els requisits exigits en la base segona
d’aquesta convocatòria. No obstant això, no ha presentat cap certificació o fotocòpia
acreditatius dels mèrits que indica al currículum que presenta. En la base tercera d’aquesta
convocatòria s’indica el següent: “Un currículum, amb els documents justificatius dels
requisits exigits, així com els dels mèrits que s’aportin mitjançant certificacions o
fotocòpies.” Pot completar la seva sol·licitud amb la documentació acreditativa dels mèrits
al·legats al currículum en el termini indicat en l’apartat 2 d’aquesta resolució.
No hi ha persones aspirants excloses.
2. Atorgar un termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta
resolució, per esmenar les errades o omissions.
3. Publicar aquesta resolució en el web municipal.
Juan Recasens Oliver
Tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures
(Delegació per resolució de Batlia de data 17/06/2019)
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