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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
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Constitució borsa d'arquitecte tècnic

Constitució borsa d’arquitecte tècnic
Natalia Troya Isern, batle president de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant el decret núm. 2017-0753, de 12 de
maig, el següent:
Atesa la resolució de la Batlia núm. 2017-0130, de 26 de gener, per la qual es convoca un concurs-oposició per formar part d’una borsa de
treball d’ARQUITECTE TÈCNIC de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ), per a la cobertura, com a personal funcionari amb
caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment
de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc, publicada el BOIB núm. 14, de 2 de febrer de 2017.
Així mateix, atesa la resolució de la Batlia núm. 2017-0215, de data 6 de febrer, de rectificació d’errades materials de la resolució ressenyada
al paràgraf anterior, per la qual es convoca un concurs-oposició per formar part d’una borsa de treball d’arquitecte tècnica de l’Ajuntament de
Son Servera.
Atès la proposta de l’òrgan de selecció realitzada a l’acta de les revisions del procés selectiu i proposta definitiva del tribunal qualificador de
data 11 de maig de 2017.
D’acord amb la legislació vigent en matèria de personal, i en ús de les atribucions conferides a l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Bases del Règim Local i l’article 41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i
funcionament de règim jurídic de les Entitats locals

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/62/979256

RESOLC :
Primer.- Constituir la borsa de treball d’ARQUITECTE TÈCNIC, de l’ Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per ordre de prelació i per
a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter interí, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara
necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals, vacances, la qual tindrà una vigència de tres anys d’acord amb les
bases de la convocatòria, i resta com segueix a continuació:
Ordre de prelació

DNI

TOTAL

1

X1578788E

47,9

2

78214539A

46,41

3

37341628R

44,65

4

43055482B

35,63

5

78210233K

32,525

6

43101331K

32,005

7

43171681Z

27,4

Segon.- Publicar la present, mitjançant edicte, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i, al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web
municipal, amb l’objecte de donar-ne coneixement públic.
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