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DILIGÈNCIA: OBERTURA TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MÈRITS OFERTA 
GENÈRICA TAG-ÀREA D’HISENDA; OFERTA 04/2020/003470                                                                       
En  data 18 de desembre de 2.020 s’ha rebut del SOIB la llista de persones inscrites en 
el procediment selectiu derivat de l’oferta genèrica per al nomenament d’un Tècnic 
d’Administració General de l’àrea d’Hisenda, com a personal funcionari interí temporal 
per un període màxim de 6 mesos, Oferta referència SOIB: 04/2020/003470, Ocupació 
(CNO): 3613.

Les persones aspirants que varen realitzar la inscripció en l’esmentada oferta disposen 
d’un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la 
present diligència, per al·legar i acreditar davant la Comissió Avaluadora els mèrits que 
figuren en el barem de mèrits de la proposta de selecció emesa pel tècnic de personal 
en data 10 de desembre de 2.020, que es va remetre al SOIB per a la present 
convocatòria, i que s’adjunta a la present en document annex. Així mateix, i de forma 
complementària, les persones aspirants inscrites en la convocatòria rebran un avís 
individualitzat en l’adreça electrònica per elles indicades en la inscripció, de l’obertura del 
present termini. No obstant, el termini de presentació de mèrits finalitza en tot cas el 
desè dia hàbil comptador des de l’endemà de la publicació de la present diligència al 
tauler d’anuncis del lloc web de l’Ajuntament (http://www.alcudia.net).

Les persones aspirants han de presentar en primer terme una relació dels mèrits que 
s’al·leguen, d’acord amb el model d’instància que s’adjunta, fent constar així mateix que 
es tracta de l’oferta per a selecció de 1 TAG-ÀREA D’HISENDA, OFERTA SOIB 003470, 
a la qual han d’acompanyar els mèrits que s’acrediten, mitjançant la presentació dels 
documents originals, o bé d’una còpia adverada o confrontada, o bé també per fotocòpia 
simple. 

La documentació s’ha de presentar davant el registre general de l’Ajuntament d’Alcúdia, 
ja sigui a través del registre electrònic ubicat a la seu electrònica municipal 
(http://sac.alcudia.net/), o bé a través de les oficines presencials d’assistència al ciutadà 
en matèria de registre (C/Major, 4, seu d’Alcúdia; i C/Teodor Canet, 32, seu des Moll), o 
dels altres mitjans indicats a l’article 16.4 de la Llei del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. En tot cas les persones interessades es fan 
responsables de la veracitat dels documents que presentin. En el supòsit que es generin 
dubtes derivats de la qualitat de la còpia, o davant qualsevol possible dubte sobre la 
veracitat de la documentació presentada o del compliment dels requisits exigits, 
l’Ajuntament podrà sol·licitar de manera motivada la confrontació de les còpies 
aportades per l'interessat, podent requerir-lo per a l'exhibició del document o de la 
informació original. 

La falsedat en les dades que es facin constar en la sol·licitud o en la documentació 
annexa determina l’exclusió immediata de la persona sol·licitant, sense perjudici de les 
mesures legals que corresponguin. Així mateix, la no presentació de documentació a 
requeriment de l’Ajuntament en suposarà també l’exclusió del procediment selectiu de 
dita persona aspirant, sense perjudici d’altres responsabilitat que li siguin exigibles. 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
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Respecte de la documentació que la persona interessada hagi aportat al procediment a 
través de simples fotocòpies, en el moment d’efectuar la crida de la persona aspirant per 
al seu nomenament com a funcionari interí, haurà d’aportar la documentació original o bé 
còpia autèntica de la mateixa, inclosa la documentació acreditativa dels mèrits.

El procediment de selecció s’efectuarà per concurs de mèrits. La valoració dels mèrits 
s’efectuarà per la Comissió Avaluadora del procediment selectiu. La Comissió està 
formada pels membres titulars i els seus respectius suplents, per cobrir les absències 
que es puguin produir, que s’indiquen a continuació. Tots els membres de la Comissió 
són funcionaris de carrera, d'igual o superior categoria a la de la plaça convocada, i amb 
titulació acadèmica d'igual o superior nivell a l'exigida per a l'ingrés en la subescala 
tècnica corresponent.

Estarà format pels següents membres: 

Presidenta: Caterina Crespí Serra, Interventora de l’Ajuntament d’Alcúdia. 
Suplent: Antoni Ramis Ramos, Arquitecte municipal de l’Ajuntament 
d’Alcúdia. 
Vocal: Maria Suau Juan, TAG de l’Ajuntament d’Alcúdia
Suplent: Bartomeu Amengual Barceló, TAG de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Vocal-Secretari: Joan Seguí Serra, Secretari de l’Ajuntament d’Alcúdia
Suplent Secretari: Francisca Mª Adrover Cànaves, Secretària de l’Ajuntament de 
Pollença.

Hi podrà participar un observador designat per la Junta de Personal, les seves funcions 
seran observar el bon desenvolupament del procés selectiu. 

En cas de resultar necessari la Comissió avaluadora podrà disposar la incorporació 
d’assessors especialistes perquè l'assessorin, amb veu i sense vot.

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els 
articles 23 i 24 de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic. La Comissió no podrà 
constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, ja siguin 
titulars o suplents, i les decisions s'adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la 
presència del president i del secretari.

Cosa que se publica als efectes oportuns.
Alcúdia, en data de la signatura electrònica
La batlessa      
Bàrbara Rebassa Bisbal
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ANNEX 
MODEL D’INSTÀNCIA MÈRITS

OFERTA GENÈRICA 1 TAG-HISENDA; OFERTA 04/2020/003470                                                                       

Nom___________________________; Primer 

llinatge___________________________________;

Segon llinatge _____________________________________ ; 

DNI/NIF_____________________; 

Domicili: 
_______________________________________________________________________;
(a efectes de notificació) 
Localitat:__________________________________________Teléfon:______________________

_

Adreça electrònica:___________________________________________________________

La/el sotasignat, major d’edat, davant Vè comparesc i com millor procedeixi,

EXPOSA:
Primer.- Que es va inscriure davant el SOIB a l’oferta genèrica per al nomenament de 1 TAG-
ÀREA D’HISENDA, com a personal funcionari interí temporal per un període màxim de 6 mesos, 
Oferta referència SOIB: 04/2020/003470, Ocupació (CNO): 3613. 

Segon.- Que declara estar en possessió de tots i cadascun dels requisits i condicions que 
s’exigeixen a la convocatòria i en relació al requisit de titulació al·lega estar en possessió del títol 
de:

TÍTOL AL·LEGAT COM A REQUISIT PER PARTICIPAR EN LA 
CONVOCATÒRIA:______________________________________________________________
___________________________________________________________________  (la persona 
aspirant ha d’indicar quina titulació posseeix com a requisit de la convocatòria, per poder valorar 
els mèrits. No es valoraran titulacions acadèmiques en l’apartat de mèrits d’altres estudis 
acadèmics universitaris si no s’indica el títol que ha servit com a requisit per participar en la 
convocatòria).

Tercer.- Que d’acord amb l’establert a la convocatòria, al·lega i acredita els mèrits de la 
convocatòria mitjançant els documents que a continuació es relacionen per la qual cosa sol·licita li 
siguin reconeguts:
(DOCUMENTACIÓ ADJUNTA)
1.-____________________________________________________________________
2.-____________________________________________________________________
3.-____________________________________________________________________
4.-____________________________________________________________________

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
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5.-____________________________________________________________________
6.-____________________________________________________________________
x.-....
Per tot l’exposat,

SOL·LICITA:
S’admeti el present escrit d’al·legació i acreditació de mèrits en la convocatòria i em siguin 
valorats els mèrits que al·lego i acredito d’acord amb la documentació que adjunta s’acompanya.

Alcúdia, ______ de ________________ de 2.0__

Signatura:

A LA SRA. BATLESSA D’ALCÚDIA
De conformitat al que disposen els articles 8 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa als interessats que les dades 
personals contingudes en la sol·licitud d'admissió, documentació que s'acompanyi a aquesta o que es generi a resultes d'aquesta convocatòria, són objecte de recollida per al seu tractament única i 
exclusivament per a l’exercici de funcions pròpies d’aquesta Administració, dins  el present procediment selectiu per a la seva convocatòria, tramitació, qualificació i resolució, per la qual cosa 
s’informa que les dades s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable aquest Ajuntament, i que en cas que sigui necessari als efectes de complir amb els principis 
de publicitat i transparència del procediment, algunes dades personals dels aspirants poden ser publicades en el BOIB o al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament. En tot cas s’informa als 
interessats que quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingués dades personals de l'afectat, s'identificarà al mateix mitjançant el seu nom i cognoms, afegint 4 xifres 
numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una pluralitat d'afectats aquestes xifres 
aleatòries hauran d'alternar.

Que així mateix se l’informa que respecte de les dades personals que declari en la present sol·licitud  que ja estiguin en poder de les administracions públiques, l'òrgan destinatari de la sol·licitud 
podrà efectuar en l'exercici de les seves competències les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades.

Que així mateix s’informa en aquest acte que les dades personals de persones físiques contingudes en la sol·licitud només seran objecte de tractament en els casos, condicions, i amb previ 
compliment dels requisits establerts en la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Que així mateix els interessats tenen la possibilitat d’exercir-ne, en els termes normatius,  els 
drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679,  dret d’accés de l’interessat a les dades, dret de rectificació i supressió, dret a la limitació del tractament, dret a la limitació del 
tractament, dret a la portabilitat de les dades i dret d’oposició. Que així mateix l’Ajuntament té l’obligació de comunicar qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del 
tractament efectuada conformement a l'article 16, a l'article 17, apartat 1, i l'article 18 del Reglament UE 2016/679 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, llevat 
que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable ha d'informar l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho demana. Aquests drets podran ser exercits per mitjà 
d’escrit adreçat al responsable del tractament de les dades presentat en el Registre electrònic de l’Ajuntament ubicat a la seu electrònica municipal, o bé a través de les oficines presencials 
d’assistència en matèria de registre de l’Ajuntament d’Alcúdia, ubicades al carrer Major, 4, d’aquesta ciutat d’Alcúdia (CP: 07400).

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