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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
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Nomenament administrativa del servei de personal de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera, mitjançant la Resolució núm. 2022-1076, de data 18 de juliol, ha resolt el següent:
“Resolució de la Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
Expedient 2243/2019
Atès el Decret de la Batlia núm. 2020-1243, de constitució de la borsa de treball d'administratiu de l'Ajuntament de Son Servera (BOIB núm.
197, de data 19 de novembre de 2020).
Atesa la situació de baixa laboral de la persona titular de la plaça, administratiu funcionari de carrera del servei de Personal de l'Ajuntament
de Son Servera, és necessari un nou nomenament de la borsa ressenyada.
Atesa la provisió de la batlia de data 10 de juny de 2022 i la provisió de millora informativa de data 15 de juliol de 2022.
Atès, l'informe de la Intervenció municipal, de fiscalització i crèdit en conformitat, de data 15 de juliol de 2022.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/1115842

Atesa la renúncia de les persones situades en l'ordre de prelació 1 a 8 (ambdós inclosos), es contacta amb la persona que ocupa el núm. 9 de
l'ordre de prelació, Sebastiana Riera Ballester, la qual manifesta la seva disposició a ser nomenada administrativa del servei de Personal, amb
caràcter interí, per suplir la baixa laboral de la persona titular de la plaça, així com les vacances o dies d'assumptes propis que pugui gaudir
immediatament desprès de la baixa, fins a la seva reincorporació efectiva.
Per això, i d'acord amb la legislació vigent en matèria de personal, i en ús de les atribucions conferides a l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, de Bases del Règim Local i l'article 41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització i funcionament de règim jurídic de les Entitats locals
RESOLC
Primer.- Procedir al nomenament de SEBASTIANA RIERA BALLESTER, amb DNI núm. ***1526** , com a administrativa del servei de
personal, funcionària interina, per cobrir la baixa laboral de la persona titular de la plaça així com les vacances o dies d'assumptes propis que
pugui gaudir immediatament desprès de la baixa, fins a la seva reincorporació efectiva.
Segon.- Els efectes de la present comptaran a partir de la data 19 de juliol de 2022.
Tercer.- Donar compte del present a la persona interessada, així com als departament de Personal i Intervenció per al seu coneixement i
efectes.
Quart.- Publicar la present, mitjançant edicte, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), a la seu electrònica de l'Ajuntament de Son
Servera (sonservera.eadministracio.cat), a l'objecte de donar-ne coneixement públic.
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l'
Alcalde/essa d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé
interposar directament recurs contenciós – administratiu, davant el Jutjat o la Sala que resulti competent, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós – Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar
recurs contenciós – administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això, sense
perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs estimi més convenient en el seu dret. “
Son Servera, document signat electrònicament: (19 de juliol de 2022
La batlessa
Natalia Troya Isern)
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