Ajuntament de Búger

Llistat definitiu de persones admeses i excloses, i convocatòria del tribunal del procediment
selectiu per a la creació d’una borsa de personal laboral temporal de treballador/a familiar de
l’Ajuntament de Búger

El Batle de l’Ajuntament de Búger, en data d’avui ha ditat la següent resolució:

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS I
CONVOCATÒRIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR
A la vista dels següents antecedents:
Mitjançant Decret de Batlia nº 91, de data 11 d'octubre de 2021, es varen aprovar les bases de la
convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal laboral temporal de treballador/a familiar
(BOIB núm. 142 de data 16 de octubre de 2021).
Mitjançant decret de Batlia de data 02 de novembre de 2021 es va aprovar el llistat provisional
d'admesos i exclosos.
Vist que, transcorregut el termini concedit a l'efecte, cap dels aspirants exclosos ha presentat
al·legacions i/o documentació requerida per tal d’esmenar les deficiències assenyalades en el decret
de data 02 de novembre de 2021.
Per això, i en ús de les facultats i atribucions que m’han estat conferides per l’article 21.1g) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases del Règim Local,

Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos:
Admesos:
Núm.

LLINATGE I NOM

DNI DE L’ASPIRANT

1

GARCÍA LLOBERA, INÉS

xxx5605xx

2

ESPIRITUSANTO BLANCO, CAROLINA

xxx4542xx
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ANUNCI
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3

PONS JOVER, ANTONIA

xxx8765xx

Exclosos:
LLINATGE I NOM

DNI DE L’ASPIRANT

Motiu d’exclusió

FERRAGUT MUÑOZ, JERÓNIMA

xxx9733xx

1

FERRIOL MAS, MARIA

xxx3877xx

2-3

(1)

No aporta fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (o fotocòpia il·legible).

(2)

No acredita estar en possessió del carnet de conduir classe B.

(3)

No aporta el Currículum Vitae.

SEGON. Convocar el tribunal per a la seva constitució, a les 8:30 hores el pròxim dimecres 10 de
novembre 2021 a les dependències de l’Ajuntament de de Búger, situat a la Plaça Constitució, 1 de
Búger.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs
de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present
anuncio, davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament de Búger, 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 recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 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 de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu
dret.
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TERCER. Publicar aquesta resolució al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal de l’Ajuntament
de Búger.”

