EDICTE
Convocatòria Borsa de treball ordinària de XOFER DE LA BRIGADA
MUNICIPAL de l’Ajuntament de Son Servera.
La Batlia de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), mitjançant el Decret núm:
2021-0575 de 23 d’abril ha resolt el següent:
Resolució de la Batlia de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
Expedient 2573/2020
El Decret de la Batlia núm. 2021-0143, de 04 de febrer procedeix a l’aprovació la convocatòria,
així com les bases (annex I) pel sistema de concurs, d’una borsa de treball ordinària de XOFER
DE LA BRIGADA MUNICIPAL de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la
cobertura, com a personal laboral amb caràcter temporal, de les necessitats que puguin subvenir
per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda,
baixes laborals, vacants, jubilacions, llicències, excedències, etc.
El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 23, de data 16 de febrer de 2021, procedeix
a la seva publicació.
El Decret de la Batlia núm. 2021-0451, de 24 de març, procedeix a resoldre la llista provisional
de persones i admeses i excloses.
No obstant això, José Luis Chaves Ortas presenta RGE núm. 2021-E-RE-698 en data 29 de
març de 2021, i sol·licita que aquesta Corporació reconegui el seu nivell de català per haver ser
declarat apte a les proves organitzades pel departament de Política Lingüística del mes de gener.
La base 3e d’aquesta convocatòria determina el requisit del nivell de Català B1, d’acord amb la
Llei 4/2016, de 6 d’abril. L’interessat no ha presentat cap document justificatiu del seu nivell de
català expedit per l’Institut Balear d’Administració Pública u homologat dins el termini de
presentació de les sol·licituds definit a la base 4.3, per la qual cosa, no compleix amb dit
requisit.
Per això i a la vista de les diferents sol·licituds presentades i d’acord amb la base Cinquena 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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Ajuntament de Son Servera
RESOLC
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per José Luis Chaves Ortas presenta RGE núm.
2021-E-RE-698 en data 29 de març de 2021, atès que no ha aportat el document acreditatiu del
requisit de llengua catalana B1, exigit a la bses 3 a de les bases de la convocatòria objecte de la
present.
Segon.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses per al procés de selecció per
a la constitució d’una borsa de xofer de la brigada municipal de l’Ajuntament de Son Servera,
d’acord amb el decret de la Batlia núm. 2121-0143, de data 04 de febrer com segueix a
continuació:

LLISTA DEFFINITIVA DE PERSONES ADMESES
RGE
1193 i
1250

22/02/2021

Jordi García Artigues

**5212***

1323

25/02/2021

Félix Amengual Barceló

**0688***

1336

25/02/2021

Lluis Ferrer Vaquer

**3382***

1349

26/02/2021

Pedro Mestre Bosch

**2162***

271 i 462
1389 i
1413

27/02/2021

Felipe Puigserver Llinás

**2362***

02/03/2021

Antonio Ximelis Adrover

**2061***

1429
1440 i
1659
1515 i
1537

03/03/2021

Antonio Reynes Pons
Bartolomé Amengual
Aleñar

**1052***

**2277***

1582

08/03/2021

Antonio Adrover Obrador
Antoni Gaspar Gorrias
Bosch

1586

08/03/2021

Joan Marc Riera Vives

**3386***

1608

09/03/2021

Llorenç Sansó Sierra

**3379***

568

15/03/2021

Felipe Sánchez Fernández

**2232***

1789

17/03/2021

Miguel Amengual Cifre

**5163***

1238

22/02/2021

Jaume Ballester Riera

**5391***

03/03/2021
04/03/2021

Nom i cognoms

DNI

**2096***

**1450***

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES EXCLOSES

372 i 491

20/02/2021

José Luis Chaves Ortas

**9849***

No compleix la base
3,e

1580

08/03/2021

Mateu Juan Ferrer

**2173***

No compleix la base
3.e

1615

09/03/2021

Kilian Leiva de las Muelas

**1379***

No compleix la base
3.e

1578, 1675
i 1680

08/03/2021

Antonio Manuel Liebana
Liebana

**0309***

No compleix les
bases 3.c i 3,e
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Data
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1226

22/02/2021

Jaime Vives Adrover

**2161***

No compleix les
bases 3.c i 3.e

1240

22/02/2021

Nicolás Roma Carrió

**2218***

No compleix les
bases 3.c i 3.e

1596

08/03/2021

Antonio Miguel Priego
Arcos

**3417***

1352

26/02/2021

Santiago Salvador García
Fuentes

**2227***

No compleix les
bases 3.c i 4,1
No compleix les
bases 3.c, 3.e, 4,1 i
4,4

500

07/03/2021

Juan Quevedo Señor

**8671***

No compleix les
bases 3.c, 4,1

1541

05/03/2021

Ana Begonia Martínez
Rojas

**5719***

No compleix la base
3e

1396

02/03/2021

Miguel Ángel Morales
González

**2607***

No compleix les
bases 3.c i 3.e

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

Data

Hora

Lloc

Valoració dels mèrits

05/05/2021

09.00 h

Ajuntament de Son Servera
(Plaça Sant Ignasi, 1, 07500)

Tercer.- Notificar la data i hora del concurs als membres del tribunal qualificador, nomenat per
Resolució de la Batlia núm. 2021-0451, de 24 de març, per tal que procedeixi a realitzar el
procediment de selecció del concurs d’acord amb les bases de la convocatòria.

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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Quart.- Publicar la present resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament de Son Servera
(sonservera.eadministracio.cat), per tal de donar-ne coneixement públic.

