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DECRET D'ALCALDIA
Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, el Reial decret legislatiu 781/86, de 18
d'abril, i altra legislació concordant.
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Atès que per Resolució de Batlia núm. 737/2018, de dia 31/10/2018, es van
aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu de persones aspirants a
formar part d'una borsa per proveir temporalment un lloc de treball de tècnic/a
informàtic/a, en règim laboral temporal.
Vista l'acta del Tribunal qualificador d'aquest procés selectiu, reunit dia 21/11/2018,
als efectes de qualificar la documentació presentada pels dos aspirants que van
presentar sol·licitud, i que l'acte va quedar suspès amb la finalitat de fer una
consulta amb la Delegació Territorial
d'Educació a Menorca per clarificar
l'equivalència del títol presentat per un dels aspirants.
Vista l'acta del Tribunal novament reunit dia 22/11/2018, de la qual se'n despren
que tant sols hi ha un candidat a formar part de la borsa de feina en qüestió.
Vist que dins el termini per formular al·legacions, dia 27/11/2018, es va presentar
el corresponent escrit per part de l'aspirant inicialment exclòs per formar part de la
borsa on s'hi adjuntaven una serie de raonaments i justificacions, per a la seva
inclusió en aquella.
Vista l'acta del Tribunal reunit dia 5/12/2018, a l'efecte de resoldre les al·legacions
presentades, i motivant-se en ella l'estimació dels raonaments assenyalats per part
de l'aspirant en qüestió, juntament amb la proposta defintiva d’integrants de la
borsa de feina,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la constitució d’uns borsa de treball de tècnics informàtics, perquè
puguin ser contractas, si fos procedent, en règim temporal laboral segons les
necessitats dels serveis municipals i amb l’ordre de relació que es detalla a
continuació:
ASPIRANT
A.B.M.
I.M.M.

DNI
41****63V
41****69W

Puntuació final
3,04
0,15

Segon.- ordenar la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l'Ajuntament
de Ferreries.
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3. Informar que contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, a
tenor de l'article 114c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,del procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà interposar
directament, el recurs contenciós administratiu regulat als articles 45 i següents de
la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció Contenciós-Administrativa,
davant el tribunal que resulti competent, en el termini de dos mesos comptadors a
partir del dia següent de la notificació del present acord.
O bé podrà presentar recurs de reposició potestatiu, davant l'òrgan que ha dictat aquest acord, en el
termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició, podrà interposar el recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la notificació de la desestimació
del recurs de reposició. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposarse el recurs contenciós-administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent
a la desestimació presumpte.

L'ALCALDE
Josep Carreres Coll

Se n'ha pres nota
EL SECRETARI INTERÍ
Miguel Angel Cardona Doyle

Signat a Ferreries, a la data de la signatura electrònica que consta en aquest
document.
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