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DECRET DE BATLIA______________________________________________                                                                        
Mitjançant resolució de batlia núm. 1.641/2018 de data 11 de desembre de 
2018, es varen aprovar la convocatòria i les bases que regiran el procediment 
selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina 
el lloc de treball d’Arquitecte Tècnic de l’Ajuntament d’Alcúdia, la qual fou 
objecte de publicació en data 17 de desembre de 2.017 al tauler d’anuncis 
electrònic de l’Ajuntament d’Alcúdia, (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), 
així com en data 15 de desembre al BOIB 157/2018, 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 15 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 8 de gener de 2.019.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació en el 
procediment selectiu; 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,

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.

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 266d319fda044bd58483fd6403e1f2f0001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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TERCER.- Convocar les/els aspirants admeses/os a la realització de l’exercici 
de la fase d’oposició de la convocatòria, que tindrà lloc el dia 13 de febrer de 
2.019, a les 10 hores del matí, al centre d’Adults (C/d'en Bennàssar, s/n 
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.- 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, a la data de la signatura.

El batle           El secretari 

Antoni Mir Llabrés      Joan Seguí Serra
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ANNEX I
LLISTAT PROVISIONAL

DE PERSONES ADMESES

PRIMER SEGON
NOM

LLINATGE LLINATGE
DNI/NIE INSTÀNCIA

MARC MORRO CIFRE ****8645D ADMESA

INMACULADA SALAS SERRA 43****64T ADMESA

AINA MARIA ALBERTÍ DÍAZ 78215**** ADMESA

MARIA ISABEL COMAS VILLALONGA ****8070S ADMESA

BONAVENTURA FUSTER GOMILA 3734****R ADMESA

ANNEX II
LLISTAT PROVISIONAL

DE PERSONES EXCLOSES

PRIMER SEGON
NOM

LLINATGE LLINATGE
DNI/NIE INSTÀNCIA MOTIU D'EXCLUSIÓ

CARLOS MUÑOZ BENAVIDES 43****09J EXCLOSA NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA 
A LA BASE 3ª.c) DE LA BORSA
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