Núm. 12
26 de gener de 2019
Fascicle 14 - Sec. II. - Pàg. 2799

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

553

Integració borsa tècnic de grau mitjà (A2) per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de
personal de l’Ajuntament de Santa Margalida.

Sr. Batle, en data 14 de gener de 2019, ha dictar la següent:
DE BATLIA
Per decret de Batlia núm. 369 de 23 d’abril de 2018, es publicades íntegrament al BOIB núm. 54 de 3 de maig de 2018, les bases
específiques per la convocatòria per la creació d’una borsa de tècnic de grau mitjà per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de
personal, segons el disposat a l’art. 49.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
El Tribunal Qualificador, en data 19 de desembre de 2018, va aixecar acta amb les següents puntuacions totals dels aspirants de la referida
borsa:
ORDRE DE BORSA

DNI

Fase segona,

Fase tercera,

Prova pràctica

Concurs

TOTAL

1

43118981F

49,88

14,72

64,60

2

41522965F

44,19

6,125

50,315

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/12/1025982

En virtut de les facultats que tinc conferides, i de conformitat amb el que disposa l’art. 21.1.h) Llei 7/1985, de 2 d’abril.
RESOLC:
PRIMER.- Que les persones aspirants que passen a integrar la borsa de tècnic/a grau mitjà per cobrir les necessitats o substitucions a la
plantilla de personal d’aquest Ajuntament, són les següents d’acord a l’ordre de puntuació total obtinguda i la proposta formulada pel
Tribunal Qualificador.
ORDRE DE BORSA

DNI

Fase segona,

Fase tercera,

Prova pràctica

Concurs

TOTAL

1

43118981F

49,88

14,72

64,60

2

41522965F

44,19

6,125

50,315

SEGON.- L’ordre del nomenament s’efectuarà d’acord amb el previst a les bases de la convocatòria.
TERCER.- Publicar aquesta llista al BOIB, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació, de conformitat amb el procediment
previst a l’efecte.»
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva publicació.
Tot això sense perjudici de que pugueu exercitar qualsevol altre recurs que considereu oportú.
Santa Margalida, 14 de gener de 2019
El Batle,
(Delegació de signatura, Decret núm. 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)
Joan Monjo Estelrich
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