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DILIGÈNCIA: Per fer constar que, d’acord amb l’Acta de la sessió núm. 2 
de data 28 de novembre de 2.017, es fa públic el resultat definitiu de la la 
valoració de mèrits, així com la proposta definitiva de puntuació del 
procediment selectiu.  

 
1. En relació a la sol·licitud de revisió de les puntuacions atorgades, formulada 

per la Sra. Eva Maria Martínez Galiano en data 22.11.2017 (RGE 
10176/2017), per la Comissió avaluadora es va sol·licitar informe del lletrat 
municipal, Sr. Fullana, el qual ha estat emès en data 24 de novembre de 
2.017, el qual s’accepta, serveix de fonament a la decisió de la Comissió, i 
els fonaments jurídics del qual s’han incorporat a l’Acta de la sessió. 
 
 
D’acord amb l’exposat la Comissió ha acordat: 

 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades, mitjançant 

instància núm. 10176 de dia 22.11.2017, en forma de revisió de la puntuació 
per raó de l’experiència que va fixar la Comissió amb caràcter provisional. 

 
SEGON.- Inadmetre la nova documentació aportada amb la 

instància, atès el que disposa el primer paràgraf de la Base Setena 
 
TERCER.- Confirmar les puntuacions i baremacions realitzades per 

la Comissió de conformitat amb les Bases reguladores del procés selectiu. 
 
QUART.- Atendre a la petició, realitzada en la mateixa instància,  de 

comunicació del motiu i detall de la puntuació. 
 
CINQUÈ.- Notificar a la interessada els acords anteriors, juntament 

amb els fonaments que el motiven, així com la informació indicada al punt 
quart anterior, tot informant-la que es tracta d’un acte de tràmit que no posa 
fi al procediment, i informar així mateix la interessada que pot comparèixer 
davant la seu electrònica de l’Ajuntament http://sac.alcudia.net/, o bé en les 
dependències de la Secretaria municipal, situades al Carrer Major, 9, 
d’Alcúdia (CP:07400), en horari de 9 a 14h, durant el termini de deu dies 
hàbils, per tal de conèixer en la seva integritat els esmentats acords del 
tribunal, així com l’informe jurídic que li serveix de motivació i la informació 
adjunta. Una vegada transcorregut el termini sense que la interessada hagi 
comparegut, es tindrà per notificat l’acte. 

 

EXPEDIENT: RRHH-2017-Borsa Tresorer , exp. S36-2017 
TIPUS: SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIÓ INTERÍ   
TÍTOL:  PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL PER A COBRIR DE FORMA INTERINA EL LLOC DE TREBALL DE 
TRESORER/A DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.   
ÒRGAN COMPETENT: BATLIA 
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2. Elevar a definitiva la proposta provisional del resultat del procediment 
selectiu i per a la constitució de la borsa per a cobrir de forma interina el lloc de 
Tresorer de l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 
La borsa queda integrada per l’únic aspirant que ha superat la puntuació 
mínima exigida:  
 

NOM 
PRIMER 

LLINATGE  
SEGON 

LLINATGE DNI/NIE 
TOTAL 
PUNTS 

LLUC QUINA JAUME 37334954C 17,13 

 
La Comissió acorda elevar a la Batlia la proposta definitiva, per a la seva 
resolució.  
 
Alcúdia, 28 de novembre de 2.017  
 
    
La Presidenta       El Secretari 
 
 
 
 
 
Caterina Crespí Serra      Joan Seguí Serra 

http://www.alcudia.net/
mailto:ajt@alcudia.net

		2017-11-28T15:21:15+0100
	CRESPI SERRA CATERINA - DNI 43060325R


		2017-11-28T15:24:21+0100
	SEGUI SERRA JOAN - DNI 42987148X




