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

CERTIFIC: que per aquesta Alcaldia, en data 21 de desembre de 2018, s’ha 
emès el decret 2018-3182 que es transcriu a continuació:

“DECRET DE L’ALCALDIA

ASSUMPTE:  Creació d’una borsa de treball  d’EDUCADORS/ES SOCIALS 
per cobrir amb caràcter laboral temporal possibles places o substitucions a 
la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 

La Junta de Govern Local, el dia 9 d’agost de 2018 va aprovar les bases que han 
de regir la convocatòria per la constitució d’una borsa de treball d’Educadors/res 
Socials per cobrir amb caràcter laboral temporal les possibles places vacants o 
substitucions a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament (BOIB núm. 111, de 
8 de setembre de 2018). 

El dia 4 de desembre de 2018 es va publicar al 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 de concurs, dels aspirants a la borsa de treball. 

A l’esmentada acta s’establia, d’acord amb la convocatòria, un termini de tres 
dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista al tauler 
d’anuncis  municipal  i  al  de  la  pàgina  web,  per   al·legar  les  rectificacions 
pertinents sobre la valoració provisional de la fase de mèrits.

Un cop resolta l’al·legació presentada dins termini, i vista la proposta de l’Òrgan 
de Selecció de constitució de la borsa, RESOLC:

1r. Elevar a definitiva la borsa de treball d’EDUCADORS /ES SOCIALS per cobrir 
amb caràcter laboral temporal possibles places o substitucions a la plantilla de 
personal d’aquest Ajuntament. 

2n.  Constituir  una  borsa  de  treball  d’EDUCADORS/ES  SOCIALS  que  tindrà 
efectes  a  partir  de  la  present  resolució,  per  a  cobrir  amb  caràcter  laboral 
temporal  possibles  places  o  substitucions  a  la  plantilla  de  personal  d’aquest 
Ajuntament amb els següents aspirants ordenats de major a menor puntuació:

ORDRE DNI TOTAL

1 41461848R 36,25

2 41504323H 31,25

3 46957046Q 19,75
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4 47255619A 14,85

5 41459847R 14

6 43457024L 13,6

7 46952779G 12,5

8 53172002G 11,25

9 76135674Q 9,65

10 47255568K 9,60

11 46956420B 9,10

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, per ordre i amb vistiplau del Sr. 
Alcalde.

Sant Josep de sa Talaia,
(Document signat electrònicament)
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