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

13342

Modificació bases borsa d'electricista 1ª

Natalia Troya Isern, batlessa presidenta de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant el Decret de Batlia núm.
1497/2016, de 24 de novembre, el següent:
Resolució de la Batlia de modificació de la Resolució núm. 1428/2016, de 8 de novembre, per la qual es convoca un concurs per formar part
d’una borsa de treball d’ OFICIAL 1a ELECTRICISTA DE LA BRIGADA MUNICIPAL de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ),
per a la cobertura, com a personal laboral amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com
ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc.
Atès el recurs de reposició presentat per l’Stei Intersindical en contra de les bases per constituir una borsa d’electricista oficial 1a de la
Brigada Municipal, publicades al BOIB núm. 143, de 12 de novembre de 2016.
Atès l’informe de Secretaria de data 22 de novembre de 2016.
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

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/149/966169

RESOLC
Primer.- Aprovar modificació de l’Annex I bases la convocatòria, d’una borsa de treball d’ OFICIAL 1a ELECTRICISTA DE LA
BRIGADA MUNICIPAL de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura de les necessitats que puguin subvenir per les
necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances,
etc.
Segon.- Publicar la present al BOIB i atorgar un nou termini de quinze (15) dies naturals per tal que les persones interessades puguin
presentar-se a la present convocatòria, a comptar de la publicació de l’edicte adient al BOIB.
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones aspirants que ja s’han presentat, en el sentit que puguin aportar la titulació de llengua
catalana si escau.
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, 24 de novembre de 2016
La batlessa presidenta
Natalia Troya Isern

El secretari
Antoni Gual Sureda
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Modificació de l’ A N N E X I de les bases de la convocatòria:
1.Requisits i condicions dels aspirants
h. Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana corresponents al nivell del certificat B1, nivell llindar, de la Direcció General de
Política Lingüística, de l’EBAP, de l’Escola Oficial d’Idiomes o equivalents. En el cas que els aspirants optin per acreditar els coneixements
de llengua catalana mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, els títols vàlids seran els expedits o homologats pels
organismes competents i d’acord amb la legislació vigent quant a aquesta matèria. En el cas que no es tengui dita titulació, es farà una prova
de català del nivell establert, la qual serà qualificada d’apte o no apte. La qualificació determinarà la permanència de la persona aspirant en la
convocatòria, de forma que si resulta no apta, serà eliminada de la mateixa.
Valoració de mèrits
b. Coneixements orals i escrits de català del nivell superior a l’exigit com a requisit: mitjançant la presentació d’una fotocòpia compulsada
de certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedits o homologats per la Junta Avaluadora de Català o organisme
homologat.

A N N E X II
BAREM DE MÈRITS

II. Coneixements orals i escrits

1. Certificat B2

1 punt

2. Certificat C1

2 punts

3. Certificat C2

2’5 punts

4. Certificat E

0’5 punts

de català
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* Es valorarà només un certificat, llevat del cas de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual
s’acumularà a la de l’altre certificat que s’aporti amb un màxim de 3 punts.

A N N E X III :
MODEL DE SOL·LICITUD
Nom i cognoms
DNI núm.
Domicili
Població
Telèfon
Correu electrònic

MANIFEST:
Primer.- Que complesc i accept totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases de la convocatòria per presentar-me al concurs
d’una borsa de treball d’OFICIAL 1a ELECTRICISTA DE LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES de l’Ajuntament de Son Servera (Illes
Balears), per a la cobertura, com a personal laboral amb caràcter d’interinitat, d’acord amb la resolució de la Batlia núm. XXXXXXXXXX
Segon.- Que DECLAR SOTA JURAMENT que no he estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, a les
Comunitats Autònomes o a les Entitats Públiques, i no trobar-me en situació d’inhabilitació per a l’exercici de les Funcions públiques.
S O L·L I C I T : Ésser acceptat/ada per a l’esmentada convocatòria.
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( ) Sol·licit certificació de serveis prestats a l’Ajuntament de Son Servera (assenyaleu amb una X, si escau).
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNT: (assenyaleu la casella adient)
Document nacional d’identitat (DNI)
Titulació mínima exigida
Titulació de català (nivell B1)
Titulació mèrits

Son Servera, ___________________________________________
BATLE DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)

Son Servera, 24 de novembre de 2016
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La batlessa presidenta
Natalia Troya Isern
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