Assumpte: Aprovació del llistat definitiu de valoracions de mèrits pel procediment de selecció
d’un educador/a social per a l’Ajuntament de Búger a través del SOIB (núm. oferta
04/2021/003981)

2. L’11 de novembre de 2021 va finalitzar el termini atorgat per presentar al·legacions.
L’aspirant amb DNI 43178569W ha esmenat la documentació sol·licitada, i
conseqüentment s’ha revisat la seva valoració obtinguda al concurs de mèrits del
procés.
3. Els aspirants amb DNI 76751610N i DNI 07979397F han quedat exclosos del procés al
no esmenar la documentació requerida.
4. S’ha detectat una errada aritmètica a la puntuació provisional de l’aspirant amb DNI
41572468Z, per la qual cosa s’ha procedit a corregir el sumatori de la puntuació.
5. Atès que hi ha aspirants que han obtingut la mateixa puntuació al procediment, sa
procedit a realitzar, en data de 12 de novembre de 2021, un sorteig per discernir els
empats dels aspirants i determinar l’ordre de crida. El sistema de desempat establert és
l’ordre alfabètic del primer llinatge, a comptar des de la lletra que surti al sorteig. El
resultat del sorteig ha estat la lletra “X”.
Fonaments jurídics
6. Bases de la convocatòria per a la selecció d’un/a educador/a social a través del SOIB,
aprovades el 22 d’octubre de 2021 per Decret de Presidència núm. 2021-0112.
7. La Mancomunitat des Raiguer acorda fer públics els resultats finals de la fase de
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1. El 9 de novembre de 2021 fou publicat a la pàgina web i al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de la Mancomunitat des Raiguer el llistat provisional dels resultats de les
valoracions dels mèrits dels aspirants en el procés de selecció d’un educador/a social.
Amb aquesta publicació es va atorgar un termini de dos (2) dies hàbils comptadors a
partir de l’endemà de la publicació perquè els aspirants presentessin al·legacions s’hi
ho estimessin convenient o esmenessin la documentació pertinent.
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DECRET DE PRESIDÈNCIA

concurs i els resultats definitius del procés selectiu, i elevar al President de la
Mancomunitat la seva proposta amb la relació definitiva de puntuacions del procés,
ordenades de major a menor puntuació, per resoldre la contractació.
8. Decret de Presidència 2021-0117, de 29 d’octubre de 2021, de delegació de funcions
de Presidència per absència al Vicepresident de la Mancomunitat.
Per tot l’anterior, RESOLC:

20849855X
43122267G
41572468Z
43178569W
73399785T
16079274C
43216846F
43137050K
43224228Y
41536222Q

12,87
11,61
11,35
6,98
3,99
3,02
3,00
0,95
0,00
0,00

Tots els aspirants que no es troben al llistat es troben exclosos al no haver presentat la
documentació requerida.
2. Publicar a la pàgina web i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat
des Raiguer la llista definitiva aprovada.
3. Procedir a la crida dels candidats per a la cobertura del lloc de feina ofert.

Binissalem, a data de signatura electrònica.

El vicepresident,

La secretària-interventora,

Guillem Villalonga Ramonell

Elena Palacio Tuñón
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1. Aprovar la llista definitiva dels resultats de les valoracions del mèrits per a la selecció
d’un/a educador/a social següent:

