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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

104 Resolució de creació d'una borsa de treball de netejadors/es

Mitjançant decret núm. 5/2018, de 3 de gener de 2018, aquesta Batlia ha resolt crear una borsa de treball de netejadors/es.

Cosa que fem pública.

 

Alcúdia, 5 de gener de 2018

El batle,
Antoni Mir Llabrés

 

“DECRET DE BATLIA                                           

Mitjançant  Resolució de batlia núm. 1.429/2017 de data 8 de setembre de 2017, es varen aprovar la convocatòria i les bases que regiran el
procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de netejadors/es de l’Ajuntament d’Alcúdia, com a personal laboral temporal,
mitjançant concurs de mèrits, la qual fou objecte de publicació en data 15 de setembre de 2.017 al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament
d’Alcúdia, ( ), així com al BOIB 114/2017, de 16 de setembre, als efectes establerts a l’article 45 de lahttp://www.alcudia.net/ajuntament/ca/
Llei 39/2.015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

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

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 2 d´octubre de 2.017.

Mitjançant decret d’aquesta batlia, núm. 1.674/2017, de 17 d´octubre de 2017, es va aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos al procediment selectiu.

La part dispositiva de l’esmentada resolució atorgava un termini deu (10) dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació de la resolució
en el Tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), per presentar esmenes o reclamacions.

El termini d’al·legacions finalitzava el dia 2 de novembre de 2.017, sense que s´hagin presentat cap, per la qual cosa el llistat provisional
d´aspirants admesos i exclosos es considera definitiu.

Una vegada desenvolupat el procediment selectiu, i vista la proposta provisional de qualificacions del procediment selectiu feta en data 18 de
desembre de 2.017, pel Tribunal Qualificador del concurs de mèrits, la qual ha esdevingut definitiva en data 28 de desembre de 2.017,
proposta la qual s’accepta en la seva integritat.

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local,

RESOLC

 Crear una borsa de treball de netejadors/es de l’Ajuntament d’Alcúdia, com a personal laboral temporal, que queda conformadaPRIMER.-
pels aspirants que s’indiquen, en l’ordre de prelació següent:

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

18
/4

/9
98

25
0

http://boib.caib.es


Núm. 4
9 de gener de 2018

Sec. II. - Pàg. 449

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

NOM
PRIMER

LLINATGE

SEGON

LLINATGE
DNI/NIE PUNTUACIÓ TOTAL

POSICIÓ

FINAL

DANIEL RODRIGUEZ VIVAS 43150514F 21,8 1

BRIGIDA SEGUI FERNANDEZ 34068679K 15,27 2

BARTOLOME MORA COLL 41518381T 14,58 3

MARIA MAGDALENA ABRINES  COLL 43046818H 12,92 4

MARIA VICTORIA ADROVER FLUXA 78212204Z 12,76 5

JUANA CORRO CIFRE 78203247G 12,19 6

ALEJANDRO MARTINEZ SUAU 43175955X 11,14 7

ADELINA GIL RAMIREZ 43461404Y 10,92 8

LUISA CORONADO MURILLO 43146488Y 9,92 9

RAUL BORRALLO RUIZ 43104468F 9,52 10

CATALINA MARIA MIR COMPANY 43059489Q 8,31 11

ISABEL DIAZ ALCUDIA 28542000N 8,03 12

MARGARITA VALCALCER BISBAL 43094062C 7,78 13

CATALINA CAPO LLABRES 43098374P 7,14 14

MARGARITA BENNASAR BUADES 43109986M 6 15

CARMEN ROSI LOPEZ FERNANDEZ 76147417Y 6 16

JUAN JOSE DE LA TORRE BUSTOS 43200257R 5,5 17

JOSE PORQUER LLOBERA 43005837T 4,33 18

ELISABET JIMENEZ GONZALEZ 41520988P 4 19

CONSTANZA SERNA PIZARRO 80084264N 4 20

MARTINA Mª VERA LLITRA 43029347G 3,47 21

Mª CARMEN SEDA CEPERO 44327424F 2,22 22

JERONI CRESPI IGNACI 43013759X 2 23

ZORAIDA HORILLO NUÑEZ 42988376D 0 24

TAIYE YUINMWEN Y1682971Y 0 25

Els aspirants que conformen la borsa de treball es trobaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament per ordre de puntuació quan es produeixi
la necessitat de contractar netejadors/es.

 La gestió d’aquesta borsa es durà a terme de conformitat amb l’establert a les bases de la convocatòria, aprovades per resolucióSEGON.-
d’aquesta Batlia de data 8 de setembre de 2.017 (BOIB 114/2017, de 16 de setembre).

 Publicar aquesta resolució al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament ( ), i al Butlletí Oficial de les IllesTERCER.- www.alcudia.net
Balears, tot informant als interessats que, contra la present Resolució, que exhaureix la via administrativa, 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 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 d’aquesta resolució; tot això sense
perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.
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