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

171321

Convocatòria Borsa de de treball de xofer brigada municipal de l’Ajuntament de Son Servera (Illes
Balears)

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), mitjançant el Decret núm. 2021-0690, de 12 de maig, ha resolt el següent:
Expedient 2573/2020
El Decret de la Batlia núm. 2021-0143, de 4 de febrer procedeix a l'aprovació de 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.
En data 5 de maig de 2021, el tribunal qualificador a l'acta del procés selectiu, proposa elevar a definitiva la constitució de la borsa de Xofer
de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Son Servera, un cop transcorregut el termini de 3 dies naturals a comptar de la publicació de
l'anunci adient a la seu electrònica municipal.
En data 6 de maig de 2021 s'exposa, mitjançant edicte, en seu electrònica municipal, la proposta del tribunal de l'acta ressenyada, relativa a la
taula de qualificació i a l'ordre de prelació resultant de la mateixa.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/63/1088354

En data 11 de maig de 2021 finalitza el termini d'exposició pública i es constata que no s'ha presentat, en dit termini, cap tipus de sol·licitud
de revisió o al·legació.
Per això i 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
RESOLC:
Primer.- Constituir 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.
Ordre de prelació

Nom i cognoms

DNI

CONCURS QUALIFICACIONS 5/6/2021

1

Felipe Sánchez Fernández

**2232***

10.3

2

Antonio Ximelis Adrover

**2061***

7.3

3

Lluis Ferrer Vaquer

**3382***

7.2

4

Antonio Adrover Obrador

**2277***

6.8

5

Bartolomé Amengual Aleñar

**2096***

6.6

6

Félix Amengual Barceló

**0688***

6.1

7

Pedro Mestre Bosch

**2162***

5.7

8

Antonio Reynes Pons

**1052***

4.76

9

Felipe Puigserver Llinás

**2362***

3.9

10

Llorenç Sansó Sierra

**3379***

3.58

11

Miguel Amengual Cifre

**5163***

2.6

12

Antoni Gaspar Gorrias Bosch

**1450***

2.46

13

Joan Marc Riera Vives

**3386***

1.9

14

Jaume Ballester Riera

**5391***

1.16

15

Jordi García Artigues

**5212***
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Segon.- Publicar la present, mitjançant edicte, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Son
Servera (sonservera.eadministracio.cat).
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, en el dia de la signatura electrònica (12 de maig de 2021)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/63/1088354

La batlessa
Natalia Troya Isern
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