Núm. de resolució i data:
2020/LD3003/0000525
14/07/2020

Expedient: EX005 / 2020 / 006244
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Recursos humans
Assumpte:Procediment selectiu per a constituir una borsa d'Atribució temporal de funcions pròpies d'encarregat
de llauner

RESOLUCIÓ DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Atès que per mitjà de resolució de l’àrea d’OiSC nº 516, de dia 3 de juliol de 2020, ratificada per mitjà
d’acord adoptat en sessió ordinària de la Junta de Govern municipal de dia 8 de juliol de 2020, s’acordà
aprovar una convocatòria i procediment selectiu, entre el personal municipal adscrit a la Brigada del
Servei d’Aigües de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, a fi de constituir una borsa d’aspirants per
atribuir-los temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner, per ordre de prelació i en cas de ser
necessari, de conformitat amb les bases especificades a l’annex de la resolució de referència.
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Atès que de conformitat amb les bases de la convocatòria abans esmentades, es va obrir un termini
perquè les persones empleades municipals adscrites als Servei d’Aigües que hi estiguessin
interessades, i que reunissin els requisits corresponents, presentessin les seves instàncies de
participació.
D’acord amb la base quarta de la convocatòria, es va establir un termini de 5 dies hàbils des de la
publicació de les bases de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal. El termini
de referència acabà el passat divendres dia 10 de juliol, havent-se detectat al registre municipal
d’entrada les següents sol·licituds de participació en el procediment selectiu:
-RE 10.059, de dia 10.7.2020, a nom de Joan Pérez Florit.
-RE 10.107, de dia 10.7.2020, a nom de David Capó Pons.
Vist l'informe emès per la tècnica en Recursos Humans amb data 14/07/2020.
RESOLC:

PRIMER.- Aprovar com a empleats municipals provisionalment admesos al procediment
de participació per a la constitució d’una borsa d’aspirants perquè els puguin ser atribuïdes
temporalment funcions d’encarregat de llauners del Servei d’Aigües, les següents persones
que compleixen els requisits de participació i han presentat instància en temps i forma:
-PÉREZ FLORIT, J. (RE 10.059, de dia 10.7.2020).
-CAPÓ PONS, D. ,(RE 10.107, de dia 10.7.2020).
SEGON.- Concedir un termini de 3 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta
resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, per a la formulació de
reclamacions o corregir les faltes i omissions que hagin pogut causar l’exclusió provisional de
persones aspirants. Resultant que, transcorregut el termini establert, de no haver-se presentat
cap reclamació o de no haver-se esmenat les deficiències, s'entendrà elevada a definitiva la
llista provisional sense necessitat de resolució expressa ni nova publicació
TERCER.- Designar, com a membres de la comissió de valoració del procediment de
referència, els següents funcionaris municipals:
-President: Catalina Barceló Martí.
-Vocal 1: Joan Moll Serra.
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-Vocal 2: Antoni Pons Rotger.
QUART.- Convocar als membres de la comissió de valoració per al dilluns dia 20 de
juliol, a les 9 hores, a les cases consistorials (Pl. des Born, 15), perquè es constitueixi i
procedeixi a valorar els aspirants presentats de conformitat amb les bases de la convocatòria.
CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de la seu electrònica d’aquest
Ajuntament: http://www.ajciutadella.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&HISTORIC=1 .
La regidora delegada
Laura Anglada Seara

La secretària
Caterina Barceló Martí
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Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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Laura Anglada Seara
14/07/2020 12:46:30
Signatura digital
Ciutadella

Caterina Barceló Martí
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Signatura digital
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