EDICTE
Convocatòria Borsa de treball de directora i director de temps lliure de
l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).
La Batlia de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), mitjançant el Decret núm:
2021-0719 de 19 de maig ha resolt el següent:
Resolució de la Batlia de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
Expedient núm. 583/2021
Expedient relacionat 1432/2019 i 1136/2018
El Decret de la Batlia núm. 2021-0491, de 06 d’abril procedeix a l’aprovació la convocatòria,
així com les bases (annex I) pel sistema de concurs, d’una borsa de treball de directora i director
de temps lliure de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), com a personal laboral temporal
amb contracte per obra o servei, per a la cobertura, com a personal laboral amb caràcter
temporal, per un termini aproximat d’un mes, prorrogable a un mes més, en funció de les
persones matriculades a l’Escoleta d’Estiu per tal de donar servei als nins i nines amb
necessitats socioeducatives a Son Servera i a Cala Millor.
El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 47, de data 8 d’abril de 2021, procedeix a la
seva publicació.
El Decret de la Batlia núm. 2021-0679, de 10 de maig, procedeix a resoldre la llista provisional
de persones admeses i excloses.
En data 13 de maig s’exhaurí el termini de TRES (3) dies, comptadors des de l’endemà de la
publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Son Servera, per esmenar o adjuntar el
document preceptiu, si escau, d’acord amb la base 6.3 de les bases de la convocatòria objecte de
la present.
Per això i a la vista de les diferents sol·licituds presentades i d’acord amb la base Sisena 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.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses per al procés de selecció per
a la constitució d’una borsa de treball de DIRECTORA I DIRECTOR DE TEMPS LIURE de
l’Ajuntament de Son Servera, d’acord amb el decret de la Batlia núm. 2021-0491, de data 06
d’abril com segueix a continuació:

RGE
2406
904 i 932
2530 i 2686
988
2878
1163
3086
1200

LLISTA DEFNITIVA DE PERSONES ADMESES
Data
Nom i cognoms
12/04/2021
Sara GÓMEZ HERRERO
16/04/2021
María GALMÉS BARCELÓ
Agustín FERNÁNDEZ
16/04/2021
BALLESTEROS
25/04/2021
Miquel Daniel SOLIVELLAS AMER
29/04/2021
Nofre RUIZ SALOM
Mª de los Llanos MORENO
05/05/2021
MENESES
06/05/2021
Joana Mª FERRER PERELLÓ
06/05/2021
María GIRONÉS GARRIGA

DNI
***170***
***234***
***852***
***233***
***172***
***069***
***393***
***092***

LLISTA DEFNITIVA DE PERSONES EXCLOSES
CAP

Fase

Data

Hora

Lloc

Valoració dels mèrits

28/05/2021

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. 2021-0679, de 10 de maig, per tal que procedeixi a realitzar el
procediment de selecció del concurs d’acord amb les bases de la convocatòria.
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.

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

Ajuntament de Son Servera
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.

Ajuntament de Son Servera
Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101

Codi Validació: 4TEM74G9MPWRFHDAWYES6R7L7 | Verificació: https://sonservera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

SON SERVERA, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

