Expedient núm.: 4176/2020

ANUNCI
El tribunal qualificador del procediment selectiu per a la cobertura com a personal laboral fix
d’una plaça de tècnic/a d’educació, mitjançant concurs oposició, en sessió celebrada dia 14
de juliol de 2022, als efectes de la revisió del tercer exercici, ha procedit, en primer lloc, a la
revisió del tercer exercici sol·licitada per l’aspirant Sra. Cristina Romero Jiménez( 2022E.RC 3649) dins el tràmit concedit a dit efecte i, una vegada realitzat l’anàlisi de les
al·legacions, documents i justificacions presentats per l’aspirant, i efectuada la pertinent
deliberació, el tribunal va acordar emetre els següents pronunciaments:
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per la interessada Sra. Cristina Romero
Jiménez( 2022- E.RC 3649).
Segon.- Donar per finalitzada la selecció i elevar a batlia la proposta de declaració de desert
del procediment selectiu i considerar la plaça vacant.
Tercer.- Elevar a la Batlia la proposta de la borsa de treball amb les persones aspirants que
han superat almenys el primer exercici de la fase d’oposició, amb la prelació segons la
puntuació obtinguda, que a continuació s’exposa:
Nº Ordre

NOM I LLINATGES

DNI

PUNTUACIÓ

1

FERRAGUT ENSEÑAT ANTÒNIA M.

***2150**

26,06

2

ROMERO JIMENEZ CRISTINA:

***5677**

24,76

3

NARANJO SAAVEDRA M. DOLORES:

***7760**

17,08

4

MATEU GELABERT M. MAGDALENA:

***0967**

12,14

Quart.- Que es notifiqui el contingut de l’acta respecte els acords adoptats a la Sra. Cristina
Romero Jiménez, amb expressió dels recursos que siguin procedents.
Cinquè.- Publicar aquests acords en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l’Ajuntament (ajpollenca.sedelectronica.es) i al web municipal (ajpollenca.net/ca/ofertesocupaciópública), fent saber que contra aquests acords, que no posen fi a la via
administrativa, els aspirants podran interposar, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la publicació, recurs d’alçada davant el batle, com òrgan competent per resoldre.
Tot això de conformitat amb l’establert en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense
perjudici d’exercitar qualsevol altre acció que estimin pertinent.
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