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D’acord amb la Base novena, acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal publicarà
la llista amb la relació provisional de persones aprovades, per ordre de puntuació.
En el termini de 5 dies naturals, les persones aspirants podran formular al·legacions a la citada
llista. Passat aquest termini, i si no s’hi han formulat al·legacions, aquesta llista provisional passarà
a esdevenir definitiva.
La llista es va publicar en data 29.10.2020. Durant el termini no s’han presentat al·legacions i la
proposta del tribunal ha esdevingut definitiva en data 4.10.2020.
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Posteriorment, la llista s’eleva a l’alcalde perquè l’aprovi, juntament amb la proposta de
nomenament, amb caràcter interí, de la plaça de interventor/a a favor de la persona que hagi
obtingut la major puntuació.
Per part de la persona aspirant identificada amb el DNI 41505513N, que està en primer lloc en
l’ordre de la borsa, s’ha expressat la seva renúncia a incorporar-se d’immediat al lloc de feina, però
sol·licitant expressament a que se’l mantengui dins la borsa d’ocupació.
Conseqüentment, d’acord amb la Base desena de la convocatòria, correspon proposar per al seu
nomenament a l’aspirant que ha quedat en segon lloc, identificat amb el DNI 41738273N, relegantse a l’aspirant identificat amb el DNI 41505513N a l’últim lloc de la borsa d'ocupació.
La persona aspirant proposada per al seu nomenament aportarà davant la corporació —dins el
termini de 10 dies, comptats des del moment que es facin públics els resultats i l’ordre de la borsa
de feina— tots els documents originals previstos a la base quarta de les presents bases.
Si, una vegada exhaurit el termini de presentació de documents —i llevat de casos de força major—
no es presenta la documentació o no es reuneixen els requisits exigits, quedaran anul·lades totes les
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què es pugui haver incorregut per falsedat en la
presentació de la sol·licitud.
Una vegada exhaurit el termini de presentació de documents, l’alcalde, d’acord amb la proposta de
nomenament, sol·licitarà a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el corresponent
nomenament interí a favor de la persona aspirant que figuri en primer lloc, que prendrà possessió
del lloc de feina, prèvia prestació del corresponent jurament o promesa, conforme al Reial decret
707/1979, de 5 d’abril, i l’art. 62 del Reial decret legislatiu 5/2015.
Tenint en compte el relacionat anteriorment aquesta alcaldia en us de les atribucions que m’atorga
la llei i a proposta del tribunal del procés selectiu,
DECRET:
Primer.- Constituir la borsa per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça d’interventor/a a
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ORDRE DE BORSA
1
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CANDIDAT/A DNI
41505513N
41738273N
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Segon.- . D’acord amb la Base desena de les que regulen aquesta convocatòria, atesa la renúncia a
la incorporació immediata al lloc de feina de la persona aspirant situada en el primer lloc en l’ordre
de la borsa, es proposa a la següent persona aspirant, amb DNI 41738273N, per al seu nomenament,
i per a que aporti davant la corporació, dins el termini de 10 dies hàbils, comptats des del moment
que es facin públics els resultats i l’ordre de la borsa de feina, tots els documents originals previstos
a la base quarta de les presents bases.
Exhaurit el termini de presentació de documents, llevat de casos de força major, si no es presenta la
documentació o no es reuneixen els requisits exigits, quedaran anul·lades totes les actuacions, sense
perjudici de la responsabilitat en què es pugui haver incorregut per falsedat en la presentació de la
sol·licitud.
Tercer.- Sol·licitar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el nomenament interí a favor de la
persona aspirant amb DNI 41738273N.
Quart.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis digital als efectes informatius.

Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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