Vista l’acta de dia 10 de novembre de 2021 del tribunal qualificador del procés selectiu per a la
constitució d’un borsí de treballadors familiars de l’Ajuntament de Búger es fa públic el següent
resultat provisional de la fase de concurs:

LLINATGE I NOM
PONS JOVER,
ANTONIA
GARCÍA LLOBERA,
INÉS
ESPIRITUSANTO
BLANCO, CAROLINA

DNI

xxx8765xx

xxx5605xx

xxx4542xx

FORMACIÓ

FORMACIÓ

CATAL

EXPERIÈNCIA TOTAL

REGLADA

NO REGLADA

À

1

10

0,75

13,20

24,95

0

9,68

0

0

9.68

0

0

0

0

0

D’acord amb les bases reguladores del procés selectiu (BOIB Núm. 142 de 16 d’octubre de 2021), el
tribunal ha acordat no valorar l’experiència professional d’aquells aspirants que no han aportat
informe de vida laboral juntament amb els certificats de serveis prestats o contractes laborals. En
quant a la formació, el tribunal no valora els certificats expedits per entitats distintes a les indicades
a la base Setena.
D’acord amb la base vuitena, els interessats disposaran d’un termini de tres dies hàbils des de l dia
següent a la publicació del present anunci en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Búger per
presentar al·legacions a la valoració de mèrits realitzada.
Les sol·licituds de revisió de mèrits hauran de ser presentades al registre físic o electrònic de
l’Ajuntament de Búger o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre. En el cas de no presentar-se la instància al Registre General de l’Ajuntament, la persona
interessada ha de comunicar-ho a l’Ajuntament abans de la finalització del termini de la revisió
mitjançant enviament del justificant de presentació a l’adreça electrònica secretaria@ajbuger.net
Sense la concurrència d’aquest requisit, les sol·licituds de revisió què es registrin a l’Ajuntament fora
del termini de presentació no seran admeses.
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ANUNCI DEL RESULTAT PROVISIONAL DE LA FASE DE CONCURS DEL PROCÉS
SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UN BORSI DE TREBALLADORS FAMILIARS DE
L’AJUNTAMENT DE BÚGER.

2

Codi Validació: 3J5CXHZ2TLZTCKD6TJGLMDQSR | Verificació: https://buger.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

BÚGER, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

