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EDICTE

Mitjançant decret núm. 6111, de 3 d’octubre de 2018, aquesta Batlia ha resolt la 
contractació d´un tècnic de grau mitjà (graduat social) com a personal laboral temporal 
de l´Ajuntament d´Alcúdia, en la modalitat de contracte de relleu, i la creació d’una 
borsa de treball de graduats socials.

Cosa que fem pública.

Alcúdia, 11 d’octubre de 2018.

El batle

Sr. Antoni Mir Llabrés

DECRET DE BATLIA______________________________________________                                                                        
Mitjançant  Resolució de batlia núm. 1081/2018 de data 10 de juliol de 2018, es varen 
aprovar la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per la 
contractació d´un tècnic de grau mitjà (graduat social) com a personal laboral temporal de 
l´Ajuntament d´Alcúdia, en la modalitat de contracte de relleu, i la creació d’una borsa de 
treball de graduats socials, la qual fou objecte de publicació en data 11 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 87/2018, de 14 de juliol, als 
efectes establerts a l’article 45 de la Llei 39/2015, d´1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

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 13 d’agost de 2.018.

Mitjançant decret d’aquesta batlia, núm. 6.023/2018, de 28 d´agost de 2018, 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 28 d´agost de 
2.018.

La part dispositiva de l’esmentada resolució atorgava un termini 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 11 de setembre de 2018.

En data 14 de setembre de 2.018, la batlia mitjançant resolució número 6062/2018 va 
aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses. 

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

Codi Segur de Validació f190308ea27744d5825046d3f141bea7001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Una vegada desenvolupat el procediment selectiu, vista la proposta definitiva  de 
qualificacions del procediment selectiu feta pel Tribunal Qualificador del concurs en 
data 25 de setembre de 2018, proposta la qual s’accepta en la seva integritat. 

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de bases de règim local,

RESOLC

PRIMER.- Constituir la borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia resultant del 
procediment selectiu per a la contractació mitjançant contracte de relleu d´un 
tècnic de grau mitjà (graduat social) per concurs de mèrits, que queda 
conformada per les persones que s’indiquen, en l’ordre de prelació següent 

NOM
PRIMER

LLINATGE 
SEGON

LLINATGE DNI/NIE

PUNTUACIÓ 
TOTAL

POSICIÓ 
FINAL

IRENE MARIA ARBOIX ROURA 43070293X 76 1
RAFAEL SAMPOL MENA 78205215V 70 2
JERÓNIMA MOREY COMPANY 43034147C 54,42 3
JOAN MIQUEL PONS LOPEZ 43066651W 52 4
MARIA OBRADOR ROSSELLÓ 37338961W 40,77 5
ANTONIO CLADERA CIFRE 43031187G 39,6 6
MARGARITA FERRER BIBILONI 78212533K 39,26 7
MARIA TERESA SEGUÍ TRIAS 43128008H 32,5 8
MARIA ANTÒNIA TORRANDELL SIQUIER 78210412Q 29 9
SILVIA MULET COZAR 43096270C 28 10
SEBASTIAN MARTORELL FERRIOL 37340511B 27,2 11
LIDIA JIMENEZ PEREZ 39171348W 24,51 12
MARIA DEL CARMEN FORTEZA MERCADAL 43151370N 21,75 13
MARIA VICTORIA CALAFAT LLABRÉS 43137599H 15,69 14

Les persones que conformen la borsa de treball es trobaran a l'espera de ser cridats 
per l'Ajuntament per ordre de puntuació quan es produeixi la necessitat de contractació 
com a personal laboral.

SEGON.- Seleccionar l’aspirant que ha quedat en primera posició a la borsa, a la qual 
es proposa per a la seva contractació en qualitat de personal laboral temporal d’aquest 
Ajuntament mitjançant contracte de relleu, que es durà a terme en la data prevista per 
a la jubilació parcial del titular de la plaça Sr. Jaume Oliver Cloquell. En cas que no 
accepti la proposta de contractació, o no resulti apte d’acord amb els requisits de la 
convocatòria, es procedirà a la contractació de l’aspirant subsegüent segons l’ordre de 
prelació en la borsa i així successivament, si en fos necessari.

TERCER.- La gestió d’aquesta borsa es durà a terme de conformitat amb l’establert a 
les bases de la convocatòria. 
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QUART.- Publicar aquesta resolució al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament 
(www.alcudia.net), i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, tot informant als interessats 
que, contra la present Resolució, que exhaureix la via administrativa, poden interposar 
de forma alternativa, els següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a 
interposar davant la batlia, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la 
publicació de la present resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu, a 
interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos 
mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució; tot això 
sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en 
considerin procedents.
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