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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).
D’acord amb les bases de la convocatòria, el termini de presentació d’instàncies era de vint dies
hàbils, 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 2020.

La part dispositiva de l’esmentada resolució atorgava un termini de 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 va finalitzar el dia 28 de desembre de 2020.
Dins el termini indicat s’han presentat les següents al·legacions i/o esmenes:
- RGE 12095/2020, de 17 de desembre, presentada mitjançant seu electrònica, per la Sra.
Ester Prado Bennasar.

Bàrbara Rebassa Bisbal
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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, el qual fou publicat al tauler
electrònic d’anuncis de l’Ajuntament en data 11 de desembre de 2020.

Vist l’informe emès en data 12 de gener de 2020 pel Secretari de la corporació, i de conformitat
amb el mateix, procedeix l’estimació de l’esmena presentada i la seva inclusió en el llistat de
persones admeses.

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

Joan Seguí Serra
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Vista la indisponibilitat del local previst per a realitzar el primer exercici, l’Edifici Can Ramis, es
fa necessari el canvi de lloc, disposant en aquestes dates de l’Edifici de la Casa de Cultura, el qual
requereix també canviar la hora de realització de l’hora de l’examen.
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PRIMER.- Estimar l’esmena de deficiències presentada per l’aspirant Ester Prado Bennasar i
aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses al procediment selectiu, les quals són
les que figuren als Annexos I i II de la present resolució.
SEGON.- Convocar les persones admeses a la realització del primer exercici de la fase d’oposició
de la convocatòria, que tindrà lloc el dia 21 de gener de 2021, a les 16:30 hores, a les
dependències de la Casa de Cultura (Fundació Torrens), situades al C/ de l’Hostal, 9,
d’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.
TERCER.- Publicar la present Resolució, juntament amb els seus annexos, en el Tauler d’anuncis
electrònic de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net), als efectes oportuns.
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La Batllessa,

N’he pres raó,
El/La Secretari/ària
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Alcúdia, en data de la signatura electrònica
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ANNEX I:
LLISTAT DEFINITIU
DE PERSONES ADMESES
PRIMER
LLINATGE
JOAN
AMENGUAL
MERCÉ
CASTELL
FRANCISCO COMPANY
FRANCESC FLUXA
ALBERTO
GONZÁLEZ
ANTONIO
MARTI
CARLOS
MAS
ESTER
PRADO
BERNAT
ROSSINYOL
GABRIEL
TORRES
12/01/2021 BATLE/SSA

NOM

SEGON
LLINATGE
ALVAREZ
MOLINS
SASTRE
TORRES
SANZ
ARTIGUES
VIVES
BENNASAR
MIRALLES
ROSSELLÓ

DNI/NIE
***7765**
***9078**
***1611**
***8611**
***0058**
***3661**
***5054**
***6142**

***3455**
***5149**

ANNEX II:
LLISTAT DEFINITIU
DE PERSONES EXCLOSES
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