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DECRET DE BATLIA______________________________________________
Mitjançant resolució de Batllia núm. 1556/2020, de 2 de setembre de 2020, es varen aprovar la
convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de
treball de l’Ajuntament d’Alcúdia de la subescala de Tècnic d’Administració Especial, especialitat
enginyer industrial, per al nomenament de funcionaris interins, la qual fou objecte de publicació
en data 5 de setembre de 2020 al BOIB núm. 153, així com al tauler d’anuncis electrònic de
l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net).
Mitjançant decret d’aquesta Batllia, núm. 2510/2020, d’11 de desembre, es va aprovar la llista
provisional de persones admeses i excloses al procediment selectiu i es va nomenar als membres
del tribunal qualificador, el qual fou publicat al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament en
data 11 de desembre de 2020.

Bàrbara Rebassa Bisbal

És per això que 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 i
Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC:
PRIMER.- Acceptar la concurrència de circumstàncies que justifiquen la abstenció del Sr. Pedro
Torres Marí com a membre del tribunal qualificador del procediment selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia de la subescala de Tècnic d’Administració
Especial, especialitat enginyer industrial, per al nomenament de funcionaris interins.
SEGON.- Nomenar, en substitució del Sr. Pedro Torres Marí, al Sr. Jaime Ferrari Fernández,
enginyer de l’Ajuntament d’ Inca com a Vocal Titular del tribunal qualificador del procediment
selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia de la subescala de
Tècnic d’Administració Especial, especialitat enginyer industrial, per al nomenament de
funcionaris interins.
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En data 8 de gener de 2020, el membre vocal titular del tribunal qualificador, Pedro Torres Marí,
va comunicar la concurrència de circumstàncies que justifiquen la seva abstenció al procediment
selectiu, d’acord amb l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.

TERCER.- Notificar aquesta resolució al Sr. Pedro Torres Marí i al Sr. Jaime Ferrari Fernández i
publicar-la en el Tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net),
als efectes oportuns.
Alcúdia, en data de la signatura electrònica.
N’he pres raó,

Joan Seguí Serra
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La Batllessa,
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El Secretari
Joan Seguí Serra
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