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EDICTE

Mitjançant Resolució de Batlia núm. 2021/1903 de data 29 de setembre de 2021, 
s’aprova la llista de les persones que integren la borsa de treball de Tècnic 
d’Administració Especial, Enginyer Industrial, mitjançant concurs de mèrits, per a 
nomenaments interins a l’Ajuntament d’Alcúdia.

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d’anuncis 
electrònic del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia 
(http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), als efectes establerts a l’article 45 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

Contra l’esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, les/els interessades/ts 
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 al BOIB 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 al 
BOIB d’aquesta resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar 
aquells altres recursos que en considerin procedents.

Alcúdia, data de la signatura.

La Batlessa

Bàrbara Rebassa Bisbal

“DECRET DE BATLIA

Mitjançant Resolució de Batllia núm. 2021/1288 de data 28 de juny de 2021, es va 
aprovar, la convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de 
treball de l’especialitat d’enginyeria industrial, de la subescala tècnica superior 
d’administració especial de l’Ajuntament d’Alcúdia, per al nomenament de funcionaris 
interins, mitjançant concurs de mèrits.

D’acord amb les bases de la convocatòria, el termini de presentació d’instàncies era de 
vint dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al 
BOIB. 

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 05 d’agost de 2021.

Mitjançant resolució 2021/1628 de data 25 d’ agost de 2021 es va publicar el llistat 
provisionals d’aspirants admesos i exclosos al procediment selectiu, concedint un 
termini de deu (10) dies hàbils, per presentar esmenes o reclamacions, anomenant 
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també la comissió avaluadora que estarà formada pels membres titulars i els seus 
respectius suplents, per cobrir les absències que es puguin produir. Tots els membres de 
la Comissió són funcionaris de carrera, d'igual o superior categoria a la de la plaça 
convocada, i amb titulació acadèmica d'igual o superior nivell a l'exigida per a l'ingrés 
en la subescala tècnica corresponent.

El termini per presentar esmenes va finalitzar el 08 de setembre de 2021.

En data 16 de setembre de 2021 es va reunir la Comissió Avaluadora examinant les 
instàncies i documentació adjunta presentades pels candidats,  acreditatives dels mèrits 
al·legats, iniciant  la seva valoració d'acord amb el barem previst a la base setena de 
les que regulen la convocatòria, publicant el mateix dia el resultat provisional, 
atorgant, d 'acord amb l'establert a les bases, a les persones interessades  tres(3) dies 
hàbils, comptadors des del dia següent a la publicació de l’anunci dels resultats 
provisionals de la baremació al tauler d’anuncis del lloc web de l’Ajuntament 
d’Alcúdia http://www.alcudia.net, per tal de formular al·legacions o reclamacions o 
sol·licitar revisió de la puntuació atorgada.

El termini per presentar reclamacions va finalitzar el 21 de setembre de 2021.

En data 21 de setembre de 2021 mitjançant RGE 11623 i 11624 respectivament, la Sra 
Catalina Maciana Monserrat Quetglas va presentar 2 sol·licituds d’al·legació.

En data 23 de setembre 2021 es va reunir la Comissió Avaluadora, una vegada 
revisada la documentació sol·licitada per l’ aspirant es desestimen  les reclamacions 
promogudes per la  interessada i s’ eleva a definitiu el llistat de la puntuació dels 
mèrits per els aspirants que figuren en el Borsí de treball de l’especialitat d’enginyeria 
industrial, de la subescala tècnica superior d’administració especial de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, mitjançant concurs de mèrits. 

Amb aquest Decret, es constitueix una borsa, per tal de poder cobrir, amb caràcter 
interí, llocs d’enginyer industrial, així com programes de treball o puntes de feina. La 
crida, i els tràmits que han de complir els integrants de la borsa, es regiran per les 
Bases del procés selectiu.

En conseqüència, i de conformitat amb les competències d’aquesta Batllia, 

RESOLC:

Primer.- Constituir la borsa de treball de personal funcionari interí, per ocupar el llocs 
d’enginyer industrial, així com programes de treball o puntes de feina de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, amb els següent ordre de prelació:

CANDIDATS DNI EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL

LLENGUA 
CATALANA

ACCIONS 
FORMATIVES

ALTRES 
ESTUDIS 

ACADÈMICS
TOTAL NÚMERO 

ORDRE
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FORTEZA AMORÓS, GASPAR 4316***** 60,00 0,00 2,44 4,12 66,56 1
SUREDA GOMILA, BÀRBARA 1822***** 31,50 4,00 2,67 4,00 42,17 2
DE PABLO ESCOLÀ, MARCOS 1823***** 24,00 4,00 1,23 2,00 31,23 3
ESPINAR ALBERTÍ, XAVIER 4305***** 18,90 10,00 1,02 0,00 29,92 4
FERNÁNDEZ DURÁN, JULIO 4400***** 16,50 0,00 0,50 4,00 21,00 5
MONSERRAT QUETGLAS, 
CATALINA MACIANA

4153***** 19,00 0,00 1,75 0,00 20,75 6

AMENGUAL ALVÁREZ, JOAN 4317***** 4,00 10,00 0,95 1,20 16,15 7
MARCOS VALLESPÍN, SILVIA 4623***** 14,70 0,00 0,27 0,00 14,97 8
COMPANY SASTRE, 
FRANCISCO

4151***** 0,00 4,00 2,79 6,00 12,79 9

FLUXÀ TORRES, FRANCESC 4316***** 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 10
LÓPEZ LATORRE, ISTAR 4771***** 3,60 0,00 0,00 0,00 3,60 11
FRONTERA GALLARDO, JUAN 4310***** 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 12
GRIMALT FUSTÉ, JAUME 4314***** 0,00 0,00 2,03 0,00 2,03 13
PERELLÓ AMENGUAL, JOAN 
PERE

4315***** 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 14

MATEU PALOU DE 
COMASEMA, FERNANDO

4322***** 0,00 0,00 1,30 0,00 1,30 15

COLOM ALCOVER, FRANCESC 4317***** 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 16
MITJA SERRA, PERE 4033***** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
HERNÁNDEZ NICOLAU, 
MIQUEL

4322***** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

Segon.- Publicar aquest Decret en la pàgina corporativa de l’Ajuntament, i en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
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