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DECRET DE BATLIA______________________________________________                                                                        
Mitjançant resolució de batlia núm. 1059/2018 de data 5 de juliol de 2018, es 
varen aprovar la relació actualitzada de la llista vigent d’aspirants consolidada 
derivada de les borses de treball vigents de la subescala de tècnic 
d’administració general constituïdes mitjançant les Resolucions de Batlia núm. 
216/2016, de 18 de febrer (BOIB 50/2016, de 21 d’abril), núm. 1128/2016, de 
29 de juliol (BOIB 105/2016, de 18 d’agost), núm. 2063/2017, de 14 de 
desembre (BOIB 156/2017, de 21 de desembre) i núm. 694/2018, de 11 de 
maig de 2018 (BOIB 61/2018/ de 17 de maig) per al nomenament de 
funcionaris interins, així com la convocatòria i les bases que regiran el 
procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament 
d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala de tècnic 
d’administració general per al nomenament de funcionaris interins, mitjançant 
concurs-oposició, la qual fou objecte de publicació en data 6 de juliol de 2.018 
al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Alcúdia, 
(http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), així com al BOIB 85/2018, de 10 de 
juliol, als efectes establerts a l’article 45 de la Llei 39/2.015.

D’acord amb les bases de la convocatòria, el termini de presentació 
d’instàncies era de trenta 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 8 d’agost de 2.018.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació en el 
procediment selectiu resulta procedent, d’acord amb les bases que regeixen la 
present convocatòria, l’aprovació dels llistats provisionals de persones 
admeses i excloses i de convocades a la prova prèvia de català, així com la 
publicació de les dates previstes per a la realització de la prova de català i de 
l’exercici de la fase d’oposició.

Per altra banda, atès que el Tribunal Qualificador no està complet, ja que 
algunes de les persones que en són membres han manifestat la seva 
indisponibilitat en les dates previstes per al desenvolupament del procediment 
selectiu, i a l’efecte d’evitar la paralització de fet del procediment, es fa 
necessari designar noves persones com a membres del Tribunal. 

Per això i fent ús de les atribucions que em confereixen l’apartat g) de l’article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  
l’apartat d) de l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local; i l’apartat 14 de l’article 41 del Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament y 
Règim Jurídic de les Entitats Locals,
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RESOLC

PRIMER.- Aprovar les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos al 
procediment selectiu, les quals figuren respectivament als annexos I i II de la 
present resolució.

Respecte dels aspirants exclosos, s’indica a l’Annex la causa de l’exclusió.

En tot cas, a l’objecte d’evitar errades, i en el supòsit que se’n produeixin, 
possibilitar la seva esmena en temps i forma, els aspirants comprovaran no  
només que no figuren en la relació d’exclosos, sinó a més, que els seus noms 
consten en la relació d’admesos.

SEGON.- Concedir un termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del 
següent a la publicació d’aquesta resolució en el Tauler d’anuncis electrònic de 
l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), per presentar 
esmenes o reclamacions. Una vegada examinades i resoltes les que 
s’haguessin presentat, es publicarà la relació definitiva. De no presentar-se’n 
cap es considerarà definitiva la inicialment publicada.

TERCER.- Convocar les persones aspirants que no han acreditat el requisit de 
coneixement de nivell C1 de català i que figuren a l’Annex III de la present 
Resolució, a la realització de la prova específica prèvia de coneixement de 
llengua catalana, que tindrà lloc el proper dia 2 d’octubre de 2.018, a les 9 
hores del matí, a les dependències municipals de Can Joanet (Placeta dels 
Pins, 1, Alcúdia).

Els aspirants han d’estar proveïts de bolígraf de tinta negra o blava. Així mateix, 
hauran de presentar el seu document nacional d’identitat, permís de conduir o 
passaport per tal de poder realitzar la prova.

QUART.- Convocar les/els aspirants admeses/os que han acreditat el requisit 
de coneixement de llengua catalana, i així mateix la resta d’aspirants admesos 
que superin la prova prèvia específica de llengua catalana, a la realització de 
l’exercici de la fase d’oposició de la convocatòria, que tindrà lloc el dia 18 d’ 
octubre de 2.018, a les 10 hores del matí, a les dependències de l’ESCOLA 
D’ADULTS D’ALCÚDIA (CEPA), situades al Carrer Bennàsar, 8, d’aquesta 
ciutat.

Els aspirants han d’estar proveïts de bolígraf de tinta negra o blava. Així mateix, 
hauran de presentar el seu document nacional d’identitat, permís de conduir o 
passaport per tal de poder realitzar la prova.
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CINQUÈ.- Modificar la base sisena de la convocatòria, en quant a la 
composició del Tribunal Qualificador del procediment selectiu per a la 
constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus 
organismes autònoms de la subescala de tècnic d’administració general per al 
nomenament de funcionaris interins, aprovat per resolució de batlia núm. 
1059/2018 de data 5 de juliol de 2018 (BOIB 85/2018, de 10 de juliol), 
designant les persones que s’indiquen a l’Annex IV de la present resolució, 
que substitueixen els que figuraven inicialment a la base sisena. 

SISÈ.- Publicar la present Resolució, juntament amb els seus annexos, en el 
Tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Alcúdia 
(http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), als efectes oportuns.

Alcúdia, data de la signatura

El batle,           N’he pres raó,
     El secretari 

Antoni Mir Llabrés      Joan Seguí Serra
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ANNEX I
Llistat provisional

de persones admeses

NOM
PRIMER

LLINATGE 
SEGON

LLINATGE DNI/NIE
ACREDITA
CATALÀ

MARTA AMENGUAL MESQUIDA 43194648G SI
CATALINA MARIA BALAGUER FUSTER 78218953R SI
JERONIA BALLESTER CAPELLA 43191909W SI
ANTONI BARCELÓ AMER 41522965F SI
MARGARITA DEL 
PILAR BARCELÓ SERRA 43168295D SI
LAURA BAUZA AGUILO 78219719P SI
MARIA DEL MAR CAMPINS LLADÓ 78219820V SI
JUAN MIGUEL CLOQUELL MIRÓ 43158350T SI
CARME COTA BUSQUETS 78215139M SI
CARLOS JUAN ESTÉVEZ VANRELL 43147528B SI
ANTÒNIA MARIA FUSTER MOYA 78207547A NO
MARÍA DOLORES GARCÍA PERTEGAZ 43145090B NO
RAMON GAYÀ BARCELÓ 78216273N SI
BARTOMEU RAFEL GINARD BAUZA 78220239E SI
MARIA MAGDALENA GONZÁLEZ SERRA 41523867N SI
INMACULADA GUAL COLL 78213543L SI
ENRIQUE IZCUE CAPÓ 18237316H NO
LIDIA JIMENEZ PEREZ 39171348W SI
DAVID JIMENO LLOMPART 43169327Y SI
JUAN LIEM JURADO 43029976N SI
YOLANDA LUQUE HERNÁNDEZ 43126523M SI
JAUME MARQUES CIFRE 43162377W SI
MANEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ 78200356B SI
JUAN MAS AULET 41539018Y NO
ANTÒNIA MASCARÓ PORTELL 41536396Y SI
DANIEL MORALES CARRILLO 41521458H SI
JERÓNIMA MOREY COMPANY 43034147C SI
CATALINA ANGELA NAVARRO IZQUIERDO 78213238J SI
ANGELICA PASTOR MONTERO 37341639N SI
ANTONIO PERELLÓ SALAMANCA 43031239X SI
DAVID RAMOS RUIZ 43194173N SI

XAVIER RIBOT
BAUTISTA DE 
LISBONA 43070935P SI

MAIG ROMERO JORDÁN 43164236K SI
MARIA DEL MAR SERRA GOST 41524168Z SI
MIQUEL ANTONI SERVERA ESPALLARDO 43103101C SI
MARTA TRIAS FERRER 43199811S SI
JORDI VICENS MORRO 78213635L SI
MIQUEL JOAN VIVES PONS 43204718T SI
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 ANNEX II
Llistat provisional

de persones excloses

NOM
PRIMER

LLINATGE 
SEGON

LLINATGE DNI/NIE
ACREDITA
CATALÀ MOTIU D'EXCLUSIÓ

ALICIA ÁLVAREZ PULIDO 45186189K NO La fotocòpia del DNI presentat per la interessada no està compulsada. 

GUILLEM BESTARD PEÑA 43181143T NO
La còpia del DNI i del títol de català presentats 
per l'interessat són simples fotocòpies no compulsades. 

ISABEL HERAS PALOU 43069863V SI
No compleix el requisit de titulació: La titulació al·legada 
no s'ajusta a la titulació requerida en la convocatòria 

MARIA ANTÒNIA MAS BERGAS 37334868A NO
La còpia del DNI i del títol de català presentats 
per la interessada són simples fotocòpies no compulsades. 

JOSEP MATEU SBERT 43090621Y SI No presenta el DNI



Ajuntament d’Alcúdia
CONTRACTACIÓ SERVEIS

Major, 9 - 07400  Alcúdia - Mallorca

http://www.alcudia.net   ajuntament@alcudia.net

Tel: 971 89 71 00   Fax: 971 54 65 15

2018/232   

ANNEX III
Llistat de persones admeses

convocades a realitzar la  
prova prèvia de català nivell C1

NOM
PRIMER

LLINATGE 
SEGON

LLINATGE DNI/NIE
ACREDITA
CATALÀ

ANTÒNIA MARIA FUSTER MOYA 78207547A NO
MARÍA DOLORES GARCÍA PERTEGAZ 43145090B NO
ENRIQUE IZCUE CAPÓ 18237316H NO
JUAN MAS AULET 41539018Y NO
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ANNEX IV
Modificació de la composició del Tribunal Qualificador

Nous membres que es designen:

Presidenta: Maria Suau Juan, TAG de l’Ajuntament d’Alcúdia.
President Suplent: Carlos Mena Ribas, Lletrat de l’Ajuntament d’Inca.
Vocal 1 titular: Guillem Corró Truyol, Secretari accidental de l’Ajuntament d’Inca. 
(substitueix la vocal Maria Suau Juan).
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