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DECRET DE BATLIA
ASSUMPTE: Aprovació borsa de cap de brigada mitjançant sistema de concurs de mèrits, per un
contracte de relleu

Fets:

convocar la selecció d’un lloc per a cap de brigada d’obra (BOIB núm. 195 de data 14 de
novembre de 2020), mitjançant contracte de relleu.

de la jornada laboral d’un treballador municipal, i qui resulti seleccionat subscriurà un
contracte laboral de relleu vigent mentre duri la situació de jubilació parcial citada. A més es
fa constar que la selecció del treballador s’efectua per cobrir el 50%.
1. Considerant que amb data 17 de febrer de 2021 es va publicar el llistat definitiva d’aspirants
admesos i exclosos.

DECRET

2. Considerant que posteriorment, el 23 de febrer i 11 de març es va procedir a valorar els
mèrits aportats pels aspirants i l’entrevista sobre aptituds i coneixements dels aspirants, un
cop publicats els resultats, es va donar un termini de 3 dies hàbils per fer les al·legacions
pertinents.
3. Atès que durant el termini atorgat a l’efecte, no van presentar al·legacions a l’anunci
provisional de resultats; el Tribunal Qualificador proposa els resultats definitius del procés
selectiu, i elevar a Batlia, la corresponent proposta de formació de borsa de treball amb el
següent resultat i ordre:

Ordre de
la borsa
1
2
3
4
5

DNI

Nom i Llinatges

Puntuació

***8522**
***1608**
***1080**
***3544**
***6968**

Cladera Palou, Andreu
Clemente Pérez, Roberto Carlos
Rodríguez Martínez, Félix
Martínez Moyà, Miguel Angel
Cloquell Cladera, Joana Maria

104,28
68,73
60,37
33,23
13,5
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2. Considerant que la plaça es convoca per raó de la jubilació parcial i la conseqüent reducció

Número: 2021-0022 Data: 23/04/2021

1. Atès que en data 10 de novembre de 2020, mitjançant Decret de Batlia núm. 133/2020, es va

Per tot això, RESOLC:
Primer.- Aprovar la borsa de treball de cap de brigada, de conformitat a la comunicació efectuada pel
Tribunal Qualificador.
Segon.- En el moment de fer ús d’aquesta borsa, els aspirants que siguin seleccionats i donin la seva
conformitat amb la contractació, hauran de presentar en el termini de tres (3) dies hàbils des de la
comunicació, si encara no l’han presentada, la documentació establerta a la base novena de la
convocatòria, i els originals dels mèrits i requisits presentats.

A Búger, en data i signatura electrònica al marge del document.

Pere Torrens Escalas

El secretari interventor
Jaume Torres Ferrer
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El Batle,
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Ho mana i signa digitalment el Batle de l’Ajuntament de Búger, de la qual cosa, com a Secretari, dono
fe.

Número: 2021-0022 Data: 23/04/2021

Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de Búger en la propera sessió que es celebri.

