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Anunci constitució borsa de treball resultant del procediment selectiu per a la
contractació laboral com a personal laboral fix d’un/a tècnic coordinador/a de cultura
Mitjançant Resolució de Batlia núm. 566/2022, de 13 de juny, s’ha constituït la borsa de
treball resultant del procediment selectiu per a la contractació laboral com a personal laboral
fix de l’Ajuntament de Pollença, d’una plaça de tècnic coordinador de cultura, mitjançant
concurs-oposició, la qual a continuació es transcriu:
«RESOLUCIÓ DE BATLIA
Vist l’expedient núm. 3287/2020 relatiu a la convocatòria i proves de selecció de personal laboral fix,
mitjançant concurs-oposició, per a la cobertura de la plaça de tècnic coordinador/a de cultura i els
antecedents que consten en el mateix.
Conclòs el procediment selectiu i vista l’Acta de l’òrgan de selecció de qualificació final definitiva del
concurs oposició de dia 4 de maig de 2022, amb proposta de contractació a favor de l’aspirant que ha
obtingut la major puntuació total en el concurs oposició i, així mateix, l’esmentat tribunal qualificador
eleva proposta de constitució de borsa de treball de conformitat amb el disposat a la base novena de
les bases específiques que regeixen el procediment selectiu.
Resultant que per part de la candidata proposada Marina Velasco Puigròs s’ha presentat la
documentació necessària per a la justificació del compliment de les condicions de capacitat i requisits
exigits en la convocatòria en el termini establert a la base desena de les bases especifiques (2022-ERC 2748, de 17 de maig) i vist que per Resolució de Batlia núm. 2022-0512, de 26 de maig de 2022
es va autoritzar la contractació laboral de la Sa. Marina Velasco Puigrós, amb data d’1 de juny de
2022.

Vista la proposta del tribunal qualificador efectuada en sessió de dia 4 de maig de 2022, fent ús de les
atribucions que em confereix l’apartat h) de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, RESOLC:
PRIMER.- Constituir la borsa de treball resultant del procediment selectiu amb les persones aspirants
que han superat almenys el primer exercici de la fase d’oposició, així com també les puntuacions
obtingudes en la fase de concurs d’aquells aspirants que hi hagin arribat, amb la prelació, segons la
puntuació obtinguda, que a continuació s’exposa:

Núm.
Ordre

Nom i Llinatges

DNI

Puntuació

1

MAITE VASALLO VILAR

***6278**

53,17

2

MARGARITA RIVAS LLOMPART

***3804**

50,25

3

ASSUMPTA SERRA MORANTA

***1888**

49,69
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Atès que la base novena de les bases específiques que reglen la convocatòria disposa que, una
vegada finalitzades les proves selectives es procedirà a formar una borsa per a futures contractacions
temporals, per cobrir baixes, vacants, per a l'execució de programes de caràcter temporal o d'altres
situacions previstes a la normativa vigent; els candidats s'ordenaran en funció de la puntuació
obtinguda en el procés selectiu, amb aquells aspirants que almenys hagin superat el primer exercici i
que la resolució de constitució de la borsa es publicarà al tauler d'edictes de la Corporació i al lloc
web, i indicarà les persones que la integren, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda. Aquesta
borsa tendrà vigència fins que se'n constitueixi una altra que la substitueixi.

SEGON.- Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l’Ajuntament (ajpollenca.sedelectronica.es) i al web municipal (ajpollenca.net/ca/ofertesocupaciópública), als efectes pertinents.
TERCER.- Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es poden interposar de forma
alternativa, els següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la Batlia, en
el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació de la present resolució, o bé
directament recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució,
tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin
procedents.»

Cosa que feim pública al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, als efectes establerts a
l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Pollença, en data de la signatura
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El batle
Bartomeu Cifre Ochogavia

