Anunci constitució del borsí d’ocupació

Constitució d’una borsa d’ocupació per proveir, amb personal funcionari interí i per necessitats
urgents, un lloc de feina de policia local de l’Ajuntament de Búger

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Búger, en data 14 de maig de 2021, ha adoptat el
següent acord:
“Aprovació de la constitució de la borsa de treball per cobrir una plaça de policia local de
l’Ajuntament de Búger.
Fets
Mitjançant acord de Junta de Govern Local, de data 04 de març de 2021, es varen aprovar les
bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa per cobrir una plaça de policia local de
Búger (BOIB núm. 33 de data 9 de març de 2021).
Mitjançant decret de Batlia núm. 34, de data 23 d’abril de 2021 es va aprovar el llistat definitiu
d’admesos i exclosos en la convocatòria.
Vista la proposta de la Tribunal qualificador, de data 07 de maig de 2021, respecte a la relació
definitiva de persones aprovades per ordre de puntuació, i que, transcorregut el termini
concedit a l’efecte, no s’ha registrat cap al·legació davant l’anunci de qualificacions finals i
baremació del Tribunal qualificador.
Examinada la documentació de l’expedient i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, conjuntament amb el decret de Batlia núm. 305
de 300 d’octubre de 2019 de delegació de competències de Batlia a la Junta de Govern,
Per tot això, propòs a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar la constitució de la borsa d’ocupació per cobrir la plaça vacant de policia
local de Búger, d’acord amb la següent relació d’aspirants:
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ANUNCI

Anunci constitució del borsí d’ocupació

Núm.

LLINATGE I NOM

DNI

PUNTUACIÓ

Castelló Burguera, Albert

44xxxxxx
V

29.968

García Escudero, Pablo Facundo

43xxxxxx
A

29.672

1

2

SEGON.-

Notificar als interessats la seva inclusió dins de la borsa d'ocupació als efectes oportuns.
TERCER.- Publicar el present acord al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web

www.ajbuger.net.”
A Búger, en data i signatura electrònica al marge del document,
El Batle,
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