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

989

Resolució de batlia de constitució de borsa d'oficial primera electricista de la brigada municipal

Natalia Troya Isern, batlessa presidenta de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears) ha resolt mitjançant Resolució de batlia 2017-0182
de 31 de gener de 2017 el següent:
“Atesa la resolució de Batlia 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 per a la cobertura com a personal
laboral amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com a necessitats urgents derivades de
l’augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc. publicada al BOIB núm. 143 de 12 de novembre i
posteriorment modificada per resolució de batlia núm. 1497/2016 de 24 de novembre que fou publicada al BOIB núm. 149 de 26 de
novembre.
Atesa la proposta de l’òrgan de selecció realitzada a l’acta del de data 24 de gener de 2017, la qual fou exposada la públic, en la mateixa data,
mitjançant edicte, tant al tauler municipal d’anuncis com al web municipal.
Atès que s’ha esgotat el termini per a la presentació de sol·licituds de revisió, sense que se n’hagi presentada cap, de sol·licitud.
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/2017/17/971040

RESOLC:
Primer.- Constituir la borsa de treball d’OFICIAL 1a ELECTRICISTA DE LA BRIGADA MUNICIPAL de l’Ajuntament de Son Servera
(Illes Balears), i per a la cobertura com a personal laboral amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats
del servei, com a necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc. publicada
al BOIB núm. 143 de 12 de novembre i posteriorment modificada per resolució de batlia núm. 1497/2016 de 24 de novembre que fou
publicada al BOIB núm. 149 de 26 de novembre, la qual tindrà una vigència de tres anys d’acord amb les bases de la convocatòria
ressenyades, amb el següent ordre de prelació:

Ordre de
DNI

Concurs de mèrits

1

37341450 F

9.38

2

32676197 M

4.3

3

43147048 Z

3.2

4

18226044 Q

3.08

5

34067409 Q

2.7

6

18225021 M

2.5

7

18224841 D

2.2

8

41520158 Y

1.7

9

37337637 N

1.4

10

18216443Y

1.3

11

78197881 C

0.86

prelació
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Ordre de
DNI

Concurs de mèrits

12

18216748 N

0.5

13

41519329 M

0.44

14

43163577 Y

0.2

prelació

Segon.- Publicar la present, mitjançant edicte, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i, al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web
municipal, amb l’objecte de donar-ne coneixement públic”

(Son Servera,

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/17/971040

La batlessa
Natalia Troya Isern)
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