EDICTE
Convocatòria Borsa de treball
l’Ajuntament de Son Servera.

MONITOR/A DE TEMPS LLIURE de

La Batlia de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), mitjançant el Decret núm:
2021-0920 de 25 de juny ha resolt el següent:

Resolució de la Batlia de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
Expedient 434/2021
Atesa, la Resolució de Batlia núm. 2021-0825, de data 8 de juny, per a la constitució
d’una Borsa de treball de monitora i monitor 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. Les contractacions es duran a terme amb
els condicionants temporals que van per un termini que va del 28 de juny al 31 d’agost,
a comptar de l’any 2021 . I, també, per a la cobertura de les necessitats que puguin
subvenir per l’acció de l’Ajuntament quant a la realització d’activitats de temps lliure.
Aquesta borsa serà supletòria de les borses encara vigents de 2018 i de 2019
constituïdes, respectivament, mitjançant les Resolucions de Batlia núm. 2018-0859 de
19 de juny i núm. 2019-0870, de 20 de juny, de forma que primer s’esgotaran aquestes, i
desprès s’utilitzarà la què es constituïda com a conseqüència del Decret de la Batlia
núm. 2021-0825, de data 8 de juny.
Atès l’informe de fiscalització i crèdit de la interventora municipal de data 16 de juny
de 2021, el qual conclou en conformitat.
D’acord amb 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
RE S O LC
Primer.- Contractar com a monitores i monitors de temps lliure les persones que
ressenyem a continuació, d’acord amb les condicions ressenyades a la Borsa de treball
de monitora i monitor de temps lliure de 2021, d’acord amb el Decret de la Batlia
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núm.2021-0492, de 6 d’abril (BOIB 47, de 8 d’abril de 2021), i a les borses
constituïdes mitjançant els Decret de Batlia núm. 2021-0825, de 8 de juny (BOIB núm.
77, de 10 de juny de 2021), condicionant la seva contractació al nombre de nins i nines
matriculats per a cada una de les seus de l’Escoleta d’Estiu de 2021, una a Son Servera i
l’altra a Cala Millor o de les activitats de temps lliure que puguin subvenir per l’acció de
l’Ajuntament de Son Servera en aquesta matèria. Les contractacions es duran a terme
amb caràcter laboral, per obra i servei, a partir de la data 1 de juliol de 2021 fins a la
data de 31 de juliol de 2021, prorrogable a un mes més, en funció del nombre de
matrícules per al mes d’agost de 2021:
Ordre
1

DNI
Nom i cognoms
41522915A Francisca Espinosa Gallardo

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.”
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Segon.- Publicar la present a la seu electrònica municipal, per al coneixement general.

