
 

MARIA 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.: 2018/1635
data: 24/07/2018

EXP. 198/2018
ASSUMPTE:  CREACIÓ  D’UNA BORSA DE  TREBALL  PER  COBRIR,  AMB  CARÀCTER 
LABORAL  TEMPORAL,  LA  CONTRACTACIÓ  DE  MONITORS/ES  DE  NATACIÓ 
SOCORRISTES A LA PISCINA MUNICIPAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.

La Junta de Govern en sessió de 19 d’abril de 2018 aprovà les bases per la creació pel sistema 
de  concurs  oposició  d’una  borsa  de  treball  per  cobrir,  amb  caràcter  laboral  temporal,  la 
contractació de monitors/es de natació/socorristes a la piscina municipal de Sant Josep de sa 
Talaia.

Aquestes bases sortiren publicades al BOIB núm. 64 de 24 de maig de 2018.

El dia 16 de juliol 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 d’oposició  i  a  la  fase  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 el termini establit no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa RESOLC:

1r. Elevar a definitiva la borsa de treball per cobrir amb caràcter laboral temporal la contractació 
de monitors/es de natació/socorristes a la piscina municipal de Sant Josep de sa Talaia.

2n. Constituir una borsa de treball  que tindrà efectes a partir de la present resolució, per a 
cobrir amb caràcter laboral temporal els monitors/res de natació/socorristes amb el següents 
aspirants ordenats de major a menor puntuació:

ORDRE
PUNTUACIÓ

DNI
RESULTAT

FASE
OPOSICIÓ

RESULTAT 
FASE 

CONCURS
TOTAL 

1 46951419R 8,5 7,95 16,45

2 47252033M 7,25 7,75 15,00

3 46954955H 7,75 4,7 12,45

4 46959532H 8,25 3,95 12,20

5 46951887D 5,5 6,5 12,00

6 46959732B 6,75 4,5 11,25

7 47431499W 5,5 1,75 7,25

3r. El procediment de selecció per a la contracció 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

Ajuntament de San Josep de Sa Talaia

C. Pere Escanellas , 12-16, Sant Josep de sa Talaia. 07830 (Illes Balears). Tel. 971800125. Fax: 


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de San Josep de Sa Talaia
	2018-07-25T12:32:59+0200
	Sant Josep de sa Talaia
	DOMINGO GARCIA MARIA - 22695196S
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de San Josep de Sa Talaia
	2018-07-25T13:59:58+0200
	Sant Josep de sa Talaia
	MARI RIBAS JOSEP - 41439526N
	Ho accepto




