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

6023 Modificació de la composició de la Comissió Avaluadora de la base cinquena del procediment
selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir de forma temporal el lloc de treball d’
agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament d’Alcúdia

 Mitjançant Resolució de batlia núm. 1235/2020 de data 08 de juliol de 2020, s'ha procedit a la modificació de la composició de la Comissió
Avaluadora de la base cinquena del procediment selectiu selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a cobrir de forma temporal el
lloc de treball d'agent d'ocupació i desenvolupament local de l'Ajuntament d'Alcúdia com a funcionari interí, convocat per resolució núm.
0811/2020, de 22 de maig (BOIB 91/2020, de 23 de maig).

Atès que s'ha produït la renúncia d'un membre de la Comissió, al·legant motiu de guarda d'infants, s'ha procedit a la substitució de dita
persona i la designació d'un nou vocal titular de la Comissió Avaluadora. En la mesura que la modificació de la composició de la comissió
avaluadora suposa la modificació d'una de les bases de la convocatòria, procedeix la publicació al BOIB de dita modificació, amb la nova
composició de la Comissió Avaluadora.

Cosa que fem pública als efectes oportuns, tot informant a les persones interessades que contra dit acte, 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 notificació 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 notificació d'aquesta
resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents. Si s'optés per
interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o
s'hagi produït la desestimació per silenci.

   

Alcúdia, 8 de juliol de 2020

La batlessa,
Bàrbara Rebassa Bisbal

 

ANNEX I
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ AVALUADORA

Estarà formada pels següents membres:

Presidenta:            Caterina Crespí Serra, Interventora de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Suplent:                Maria Suau Juan, TAG de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Vocal:                   Jordi Bartomeu Amer Bonnín, Tècnic del Consell Insular de Mallorca.

Suplent:                Miquel Gayà Font, Tècnic del Consell Insular de Mallorca.

Vocal-Secretari:    Joan Seguí Serra, Secretari de l'Ajuntament d'Alcúdia

Suplent Secretari: Francisca Mª Adrover Cànaves, Secretària de l'Ajuntament de Pollença
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