Ajuntament de Son Servera

Llistat definitiu de persones admeses i excloses per a la constitució d’una borsa de Tècnic
Superior en Serveis de Restauració (FP2).
La Batlia de l’Ajuntament de Son Servera ha resolt mitjançant el decret núm. 2020-0981, de
data 11 de setembre, el següent:
“Resolució de la Batlia de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
Expedient 2256/2020

El Decret de la Batlia núm. 2020-0900, de data 21 d’agost, aprova la convocatòria, així
com les bases (annex I) pel sistema de concurs, d’una borsa de treball de TÈCNIC
SUPERIOR EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ (FP2) de l’Ajuntament de Son Servera
(Illes Balears), per cobrir en caràcter laboral temporal, per obra i servei, pel curs 202021 del PROGRAMA PQI de la Conselleria d’Educació i Universitat: PROGRAMA
AUXILIAR DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ, de l’Àrea de Serveis Educatius de
l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).
La convocatòria es publica al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 148, de
data 27 d’agost de 2020.
En data 03 de setembre de 2020, s’esgota el termini per a la presentació de sol·licituds
per prendre part en la convocatòria ressenyada.
Atès que totes les persones candidates compleixen, en la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds, la totalitat dels requisits enumerats a la base 3 de les bases
de la convocatòria i que han presentat la documentació requerida, d’acord amb la base
4.4 de les bases de la convocatòria.
Atès que tots els aspirants han acreditat documentalment, dins el termini de presentació
de sol·licituds, la titulació de llengua catalana del nivell B2, d’acord amb la base 3.g de
les bases de la convocatòria.
Per això i a la vista de les diferents sol·licituds presentades i d’acord amb la base 5 de
les bases de la convocatòria i d’acord també 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.
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RE S O LC
Primer.- Aprovar el llistat de persones admeses i excloses, com segueix a continuació,:

Llistat de persones admeses
(Convocatòria borsa Tècnic Superior en Serveis de Restauració)

Nom i cognoms
Margarita Alzamora Blanco
Pedro José Martínez Riera

DNI
**2268***
**0678***

Presentat a una
altra Administració
i/o Servei de
Correus

RGE
4635
4649

Data
28/08/2020
31/08/2020

Llistat de persones excloses
(Convocatòria borsa Tècnic Superior en Serveis de Restauració)

Nom i cognoms

DNI

Presentat a una
altra Administració
i/o Servei de
Correus
CAP

RGE

Data

Segon.- Elevar a definitiu el llistat ressenyat al punt Primer de la present, atès que cada
una de les persones aspirants compleixen amb tots i cada un dels requisits a les bases
objecte de la present.

President
Vocals
Secretari

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent

Maria Magdalena Grimalt Vert, secretària accidental de la Corporació
Jaume Perelló Perelló, normalitzador lingüístic de la Corporació
Antònia Miró Hedeland, pedagoga dels Serveis Educatius
Maria Isabel Massanet Servera, administrativa Ajuntament de Son Servera
Antonia Lechón Romero, psicòloga dels Serveis Educatius
Catalina Amengual Gomila, treballadora social de Benestar Social
Pilar Agustí Mercant, auxiliar administrativa dels Serveis Educatius
Llorenç Ferragut Reus, administratiu del Servei de Personal

Quart.- Aprovar el calendari del tribunal per la valoració dels candidats:
Fase

Data

Hora

Valoració dels candidats

Dilluns,
14
de
09.00 hores
setembre de 2020

Lloc
Escoles Velles
c/ Sant Antoni s/n,
07550 Son Servera
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Tercer.- Nomenar el personal que formarà part del tribunal de valoració:

Ajuntament de Son Servera

Cinquè.- Publicar la present resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament de Son
Servera, per tal de donar-ne coneixement públic.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant l’ Alcalde/essa d’aquest
Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la recepció de la
present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé
interposar directament recurs contenciós – administratiu, davant el Jutjat o la Sala que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de
la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós – Administrativa. Si s’optés per
interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós –
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci. Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs estimi més convenient en el seu dret.
SON SERVERA, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT”
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