
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 16/2018
Caràcter: ordinària
Data: 18 d’abril de 2018
Horari: de les 8.30 a les 9 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:

 Sr. Gori Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
passat dia 11 d’abril  de 2018, i  atès que no s’hi  fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

APROVAR LA LLISTA DE PERSONAL INTERÍ 
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de la llista de personal interí segons la
puntuació assolida i la proposta.

Atès  que  per  aquest  Ajuntament,  en  data  24  de  gener  de  2018,  es  va  aprovar  la
convocatòria i les bases per a la constitución d’una borsa de funcionaris interins per proveir
el lloc de feina d’administratiu/iva F90010003 de l’Ajuntament, mitjançant el nomenament
provisional en un grup o subgrup superior.

Atès  que  no  hi  ha  intervencions,  una  vegada  desenvolupat  el  procés  selectiu  i  vista  la
proposta definitiva de la comissió de valoració amb data 27 de març de 2018, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar la llista de personal funcionari interí segons la puntuació assolida:

ASPIRANT PUNTUACIÓ
J.L.C. 4,225

Segon.-  Publicar  el  present  Acord  en  el  Tauler  d’anuncis  i  a  la  intranet  de
l’Ajuntament. .

CREAR UNA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, TAE
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Tot seguit es veu l’expedient relatiu a crear una borsa de personal funcionari interí, tècnic
administració  especial,  per  a  l’execució  del  programa  de  caràcter  temporal  “impuls  de
polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local” i la proposta.

Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria i bases per a la provisió
d’una borsa de treball de personal funcionari interí, tècnic d’administració especial, subescala
tècnica mitjà, grup A subgrup, A2, especialitat d’agent d’ocupació i desenvolupament local
(perfil social) per a l’execució d’un programa de caràcter temporal (BOIB núm. 103 de 22
d’agost de 2017)

Seguidament, atès que no hi ha intervencions i una vegada desenvolupat el procés selectiu i
vista la proposta definitiva del Tribunal Qualificador amb data 11 d’abril de 2018, se sotmet
el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.-  Crear  una  borsa  de  personal  funcionari  interí,  tècnic  d’administració
especial,  subescala  tècnica  mitjà,  grup  A,  subgrup  A2,  especialitat  d’agent  d’ocupació  i
desenvolupament local (perfil  social) per a l’execució del  programa de caràcter temporal
“impuls de polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local”, que queda conformada
pels aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:

ASPIRANT - DNI PUNTUACIÓ

43078327V 20,000

43128120S 16,291

43124209Z 16,198

43135644H 15,332

42998487X 15,195

43145515E 14,023

37339512R 13,800

43142672P 13,512

18214858P 13,125

43145367N 11,150

43172274D 10,595

43203981E 10,300

43126355K 9,702

43141521F 9,600

43115333Q 9,175

43154941H 8,720

18225494H 8,678

43100844V 8,559

43076027V 8,506

43100993M 8,407

43075294C 8,236

43014364V 8,164

47949584N 7,800

78216719K 7,706

43137156N 7,483

43153201A 7,160

43084456M 6,865

43159330Z 6,825

43172824F 6,805
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43045152P 6,800

43084849F 6,652

47278793Q 6,530

43165576G 6,039

43160051E 5,732

43093489E 5,700

41522336E 5,668

41516743H 5,611

43222941F 5,570

43177145G 5,400

43171285D 5,350

25726732J 5,305

41536969G 5,300

46741805D 5,239

46958775C 5,150

43106894H 4,935

43118540A 4,575

78212662N 4,314

43088359K 4,100

41519383J 2,932

43126881H 2,445

43156081P 2,205

43151356K 1,604

43215957S 1,325

43187260E 1,044

3206543P 0,450

Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.

Tercer.- Contra aquesta Resolució podran els interessats interposar recurs potestatiu
de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El batle        El secretari 
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