Expediente n.º: 1966/2021
Procedimiento: Constitución de Bolsa de Empleo por Concurso-Oposición
Concurso

ANUNCI LLISTA DEFINITIVA APTES BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIOFUNCI
NARI INTERÍ O PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ
GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIU (GRUP C2) DE L'AJUNTAMENT
DE SANT JOAN DE LABRITJA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ
Finalitzada la fase d'oposició
'oposició i de
d concurs, i no havent-se
se realitzat al·legacions a la llista provisional publicada, es fa pública la llista
lli
definitiva de persones que han resultat aptes per a
formar part de la borsa de treball, ordenades segons la puntuació total obtinguda (de major a
menor)) que s'eleva al Sr. Alcalde com a proposta definitiva d'aspirants aprovats.
aprovats
Nº

NIF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

***5490**
***1260**
***5744**
***5050**
***5833**
***5159**
***5806**
***4014**
***5428**
***5911**
***0611**

NOM I
COGNOMS
C. Y. M.
J.E. Z. S.
C. R. R.
G. C. R.
L. S. G.
D. O. R.
M.M.O
J. P. S. R.
E.A.P
M. F.F.
A. E. B.

Així mateix, es recorda que la base dotzena de la convocatòria (funcionament de la borsa
de treball) disposa que:
1. Les persones integrants de la borsa de treball, ocuparan el lloc de la llista que li correspongui, ateat
sa la puntuació obtinguda en el procés selectiu.
2. La borsa de treball serà utilitzada per als casos en què procedeixi realitzar nomenaments de persopers
nal interí o laboral temporal en els supòsits fixats en les presents bases.
3. A aquest efecte, el Departament de Secretaria es posarà en contacte telefònic,
telefòni amb un màxim de
tres intents en el mateix dia, o mitjançant correu electrònic, amb la persona que ocupi el primer lloc en
la borsa de treball i se li comunicarà el lloc a cobrir i el termini en què haurà d'incorporar-se
d'incorporar
al lloc de
treball, que com a màxim
im i a petició de la persona interessada, serà de 2 dies hàbils a comptar des
del dia de la comunicació, havent de deixar-se
deixar se constància en l'expedient del dia de la recepció de la
comunicació o dels intents realitzats.
Dins del termini màxim d'un dia hàbil a comptar des de la comunicació, o dos dies si la crida es fa en
divendres, la persona integrant de la bossa haurà de manifestar per escrit, mitjançant correu electròelectr
nic dirigit a secretaria@santjoandelabritja.com, el seu interès amb el nomenament.
Si dinss d'aquest termini no manifesta la conformitat, renúncia expressament al nomenament, no resre
pon al telèfon de contacte que ha facilitat, al correu electrònic, o una altra circumstància que impedeixi
la seva incorporació, passarà a l'últim lloc de la borsa de
d treball, tret que acrediti estar treballant en
una altra Administració Pública, quedant, en aquest últim cas, en situació de “no disponible” en tant
no finalitzi aquesta relació laboral i no rebrà cap oferta.
La manca de comunicació d'aquesta situació en dues ocasions determinarà que seguiran com no
disponibles i passaran a l'últim lloc de la bossa.
4.- Si una vegada nomenat com a funcionari interí o personal laboral un integrant de la borsa de tretr
ball i continuant vigent la seva relació amb aquest Ajuntament, es produeix nova necessitat de nomenom

nament interí per un altre lloc, es procedirà a nomenar el següent de la llista per ordre de puntuació, i
així successivament.
5.- Quan en un mateix acte se sol·licitin cobrir diverses places, s'ordenarà aquesta
aques petició de major a
menor durada del contracte de treball, assignant els llocs de treball en funció de la puntuació dels
integrants de la Borsa.
6.- Quan la persona seleccionada mitjançant aquest sistema de bossa cessi en el lloc de treball, tret
que sigui
ui per renúncia voluntària, es reincorporarà novament a la borsa de treball amb el mateix ordre
de prelació que tenia. També es mantindrà en el mateix ordre de prelació la persona que, sent citada
per a fer efectiva una contractació, ja estigui contractada per l'Ajuntament i es mantingui en el lloc de
treball que desenvolupa. En cas que el cessament es produeixi de manera voluntària i amb anteriorianterior
tat a finalitzar la prestació de serveis, aquesta persona passarà a l'últim lloc de la bossa, excepte cac
sos de força major.
7.- En tot cas, els integrants de la borsa de treball únicament seran titulars d'una expectativa de dret a
ser nomenats interinament, per ordre de puntuació, per a casos de vacants que ho precisin, mentre
no es realitzin altres procediments selectius
se
per a cobrir aquestes places tant interinament com en
propietat.

El secretari de la comissió avaluadora,
FERNANDO GELABERT
GONZÁLEZ 43072706P
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Fernando Gelabert González
Sant Joan de Labritja, 4 de maig de 2022

