Núm. de resolució i data:
2021/LD3003/0001032
01/12/2021

Expedient: EX147 / 2020 / 011456
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Recursos humans
Assumpte:Atribució temporal de funcions (ATF) de personal administratiu municipal

RESOLUCIÓ DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
En data 18.08.2021, la Junta de Govern municipal aprovà una convocatòria i bases del procediment per
a constituir una borsa de treball de personal funcionari municipal de l’escala d’administració general
(administratiu i d’auxili, que compleixi els requisits corresponents) al que, per ordre de prelació i en cas
de necessitat, se’ls podrà atribuir temporalment funcions pròpies de coordinació administrativa dels
serveis de cementiri.
Consta a les dependències municipals que aquesta convocatòria fou publicada al tauler d’edictes
electrònic municipal, apartat ofertes de feina, i alhora comunicat via correu electrònic per part dels
serveis d’informàtica al personal administratiu municipal, així i com publicat a la intranet de personal,
resultant que fins el passat dia 4 de novembre de 2021 els empleats municipals interessats van poder
presentar sol·licituds de participació.

Identif. doc. elect.: ES-07015-2021-5ef085c9-e7e5-4bd4-a62a-e12f78e0bbb4 30/11/2021 17:31:51 Pag.:1/2
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

Consultat l’expedient que ara ens ocupa, consten les següents sol·licituds de participació presentades:
-Una única sol·licitud de participació realitzada per part de la funcionària de carrera Sra. Antònia
Rosselló Salord, en data 3.11.2021, registre d’entrada nº GE/021788/2021, amb la qual ha adjuntat títol
de batxillerat, certificat de disposar del nivell C de llengua catalana (actualment C1), així i com un
certificat d’antiguitat, als efectes de la meritació corresponent.
Vist l'informe emès per la tècnica jurídica de Recursos Humans, amb data 25/11/2021.
RESOLC:
PRIMER.- Declarar provisionalment admeses al procediment selectiu per a constituir una borsa
de treball d’aspirants a realitzar tasques temporals de coordinació administrativa de cementiris,
als següents funcionaris municipals que han presentat la sol·licitud de participació en temps i forma:
LLINATGES I NOM
ROSSELLÓ SALORD, Antònia

DNI
41****43K

Acredita requisits de participació?
SI

SEGON.- Concedir un termini de 3 dies hàbils, des de l’endemà a la publicació d'aquesta resolució al
tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal, per a la formulació de reclamacions, esmenes 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
haverse esmenat les deficiències, s'entendrà elevada a definitiva la llista provisional sense necessitat de
resolució expressa ni nova publicació. Altrament, si es presenten reclamacions i/o esmenes, seran
acceptades i/o rebutjades, segons procedeixi, mitjançant la resolució que aprovi la llista definitiva
corresponent
TERCER.- Nomenar els següents membres per a formar part de la Comissió de Valoració:
-Presidenta: Caterina Barceló Martí.
-Vocal: Margarita Salord Allès.
-Vocal-secretària: M. Assumpta Rotger Marquès.
Comunicar a les persones interessades que l’abstenció i recusació dels membres del Tribunal es
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realitzarà d’acord amb els articles 23 i 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
públic.
QUART.- Convocar als membres de la comissió de valoració per al dijous dia 10 de desembre de
2021, a les 9.30 hores, a les cases consistorials, per a la seva constitució i valoració de les persones
aspirants presentades.
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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