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

1906 Constitució de la borsa de feina de peons per l'ajuntament d'Alcúdia

Mitjançant decret núm. 145/2018, de data 6 de febrer de 2018, aquesta Batlia ha resolt crear una borsa de treball de la categoria de peó de
l’ajuntament d’Alcúdia, els seus organismes autònoms i ens dependents.

Cosa que fem pública

Alcúdia, 13 de febrer de 2018

El batle
Antoni Mir Llabrés

DECRET DE BATLIA

Mitjançant resolució de batlia número 1501, de data 20 de setembre de 2017, es varen aprovar la convocatòria i les bases que regiran el
procediment selectiu per a la creació d’una borsa de feina de peons per l’Ajuntament d’Alcúdia mitjançant concurs, la qual fou objecte de
publicació en data 30 de setembre de 2017 al BOIB número 120/2017 de data 30 de setembre de 2017 i al tauló d’anuncis electrònic 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.

D’acord amb les bases de la convocatòria, el termini de presentació d’instàncies era de deu dies hàbils (10) comptadors a partir del següent al
de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 16 d’octubre de 2017.

Mitjançant decret d’aquesta batlia número 1819, de data 7 de novembre 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 de 5 dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació d’aquesta
resolució en el Tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Alcúdia, per presentar esmenes o reclamacions. Esgotat el termini, no es va
presentar cap esmena o reclamació.

En data 21 de novembre de 2017 es va dur a terme la prova de català de nivell A1 recollida a l’apartat 3 de les bases de referència, la qual es
va publicar el mateix dia al Tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Alcúdia.

Una vegada desenvolupat el procediment selectiu, i vist el dispost a les actes del Tribunal de selecció constituït de data 15 de gener de 2018
(acta 1) i 29 de gener de 2018 (acta 2), de conformitat amb la proposta definitiva d’atorgament dels mèrits acordat pel Tribunal i fent ús de
les atribucions que em confereix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

RESOLC

 Crear una borsa de treball de la categoria de peó de l’Ajuntament d’Alcúdia, els seus organismes autònoms i ens dependents, quePRIMER.-
queda conformada pels aspirants que s’indiquen (20), en l’ordre de prelació següent:

Posició final Nom DNI Total puntuació

1 DANIEL RODRÍGUEZ VIVAS 43150514F 58’46

2 MARIA ANTONIA MUNAR RUIZ 43081939H 55

3 MIGUEL BORRÁS MALDONADO 43056192P 46’8

4 ÁNGEL VICENTE LLOMPART ORTI 43028758J 37’42
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Posició final Nom DNI Total puntuació

5 GREGORIO GAMÉS OBRADOR 43029119Y 31’35

6 JOSÉ MARÍA FAJARDO MAYA 43043610F 28’15

7 PABLO MAYOL FERRER 43132793L 27’44

8 FRANCISCO REINA ALCANTUD 43062072T 27’05

9 BARTOLOMÉ MORA COLL 41518381T 27

10 GUILLERMO MOYÁ GELABERT 43087037X 25’89

11 LUIS GILBERTO QUIÑONES ESCOBAR 55085854A 25’39

12 RAFAEL PERELLÓ FRAU 78215105V 25

13 RAÚL BORRALLO RUÍZ 43104468F 22’63

14 FABIÁN ESTEBAN SCHALEKAMP HESS 43165779T 21’33

15 JUAN NIÑO SERRA 78212521D 20’66

*16 JUAN JOSÉ MARTÍN FAJARDO 37340899P 20

*17 JAIME DE LA PEÑA DÁVILA 36021673Q 20

*18 ERNEST JOSEP MUNT GUTIÉRREZ 46228032X 15

*19 MIGUEL CASTILLO JURADO 44605242P 15

20 GABRIEL MUNAR LLULL 78202095W 14’73

*Els empats han estat solventats mitjançant sorteig.

Els aspirants que conformen la borsa de treball es trobaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament d’Alcúdia o els seus organismes
autònoms i ens dependents per ordre de puntuació quan es produeixi la necessitat de contractar peons.

 La gestió d’aquesta borsa es durà a terme de conformitat amb l’establert a les bases de la convocatòria, aprovades per resolució deSEGON.-
batlia número 1501, de data 20 de setembre de 2017 (BOIB número 120/2017 de data 30 de setembre de 2017).

 Publicar aquesta resolució al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca) i al ButlletíTERCER.-
Oficial de les Illes 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 considerin procedents.
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