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MARÍA DOMINGO GARCÍA,  SECRETÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA 
TALAIA, ILLES BALEARS

CERTIFIC: que per aquesta Alcaldia s’ha emès el següent decret: 
.......................................................................................................................................................    
                     
DECRET DE L’ALCALDIA

Núm.: 794/2018
Data: 09/05/2018

Exp. 699/2018
ASSUMPTE: Creació d’una  borsa  de  treball  per  cobrir  amb  caràcter  laboral 
temporal la contractació de directors de temps lliure per a les escoles d’estiu i 
altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària feta el dia 14 de febrer de 2018, va 
aprovar les bases que han de regir la convocatòria de la borsa de treball  per cobrir 
amb caràcter laboral temporal la contractació de directors de temps lliure per a les 
escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 
(BOIB núm. 22, de 17 de febrer de 2018).

El dia 23 d’abril de 2018 es va publicar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant 
Josep de sa Talaia i al tauler d’anuncis de la pàgina web municipal l’acta de l’Òrgan de 
Selecció amb la valoració de la puntuació total obtinguda, a la fase oposició i a la fase 
de concurs, dels aspirants a la borsa de treball. 

En l’esmentada acta i d’acord amb la convocatòria s’establia un termini de tres dies 
hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista al tauler d’anuncis 
de la  corporació  i  al  tauler  d’anuncis  de la  pàgina  web municipal,  per  al·legar  les 
rectificacions  pertinents  sobre  la  valoració  provisional  del  procés  selectiu.  En  cas 
contrari, s’entenia elevada a definitiva. 

Atès que ha finalitzat el termini per presentar esmenes a la llista provisional sense que hi hagi  
hagut cap al·legació, RESOLC: 

1r.  Elevar  a  definitiva  la  borsa  de  treball  per  cobrir  amb caràcter  laboral  temporal  la 
contractació de directors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que 
organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

2n. Constituir una borsa de treball que tendrà efectes a partir de la present resolució, per a 
cobrir amb caràcter laboral temporal la contractació de directors de temps lliure amb 
els següents aspirants ordenats de major a menor puntuació: 

ORDRE 
PUNTUACIÓ

DNI TOTAL

1 47254295J 19,25

2 47259912H 17,5

3 47254958D 14,6

4 47254539G 13,75

5 32817754C 12,25

6 53292867G 8,95
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3r. El procediment de selecció per a la contractació d’algun dels integrants de la present borsa 
de treball es farà d’acord amb el Reglament de funcionament de borsins de personal aprovat  
pel Ple de l’Ajuntament de data 25/02/2016 (BOIB núm. 64 de 21/05/2016). 
 
..........................................................................................................................................

I perquè consti expedeix el present certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde. 

Sant Josep de sa Talaia, document signat electrònicament
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