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EDICTE

La Batlia, mitjançant Resolució núm. 1.66412.018 de data 14 de desembre de 2018, ha aprovat l'oferta
d'ocupació pública per a l'any 2.018 corresponent al personal funcionari de l'Ajuntament d'Alcúdia,
conforme al següent:

"DECRET DE BATLlA

Vist l'informe emès pel servei de personal i per la secretària, en data 5 de novembre, sobre la taxa de
reposició i la relació de vacants disponibles per a l'oferta pública d'ocupació de 2.018 del personal funcionari
al servei de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Vista la Proposta d'aquesta Batlia, de data 4 de desembre de 2.018, d'Oferta d'ocupació pública per a l'any
2.018 del personal funcionari de l'Ajuntament d'Alcúdia, la qual ha estat objecte de negociació en la sessió
de data 12 de desembre de 2.018, de la Mesa de negociació.

Per això i d'acord amb les atribucions que m'han estat legalment conferides per l'establert a l'article 21.1.g)
de la Llei Reguladora de les Bases del Règim local,

RESOLC

PRIMER.- Aprovar l'oferta d'ocupació pública pel torn lliure de l'any 2.018 corresponent al personal
funcionari al servei de l'Ajuntament d'Alcúdia, que inclou:

a) L'oferta d'ocupació pública pel torn lliure corresponent a la taxa de reposició de l'article 19.U.2 de
la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat de 2.018.

b) L'oferta corresponent a les places de torn lliure corresponents a la taxa addicional d'estabilització
de l'ocupació temporal en les dues modalitats, una de taxa addicional del 100%ocupades de forma
temporal ininterrompudament al manco durant els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2.017,
la convocatòria de les places d'aquesta taxa addicional s'articularan d'acord amb l'establert a
l'article 19.U.9 de la Llei de PGE per a l'any 2.018.

c) L'oferta del personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial de l'article 19.U.7 de la
LPGEde 2018.

d) L'oferta corresponent a la taxa addicional de reposició de policies locals prevista en la disposició
addicional centèsima sexagèsima quinta de la LPGEde 2.018, respecte a la previsió de les jubilacions
de policies pels anys 2.019 i 2.020.

TERCER.- Ateses la tipologia de les places de l'oferta pública i la quantitat de places de l'oferta disponible,
no s'ha pogut assignar cap vacant com a quota del mínim de 7%de reserva de places per a persones amb un
grau mínim de discapacitat superior al 33%, per la qual cosa les vacants de la present oferta computaran en
la propera oferta d'ocupació pública que l'Ajuntament aprovi als efectes d'assignació de vacants a dita
quota de reserva, havent-se de reservar un mínim del 7%de la suma de les vacants d'ambdues ofertes.

QUART.- Publicar aquesta resolució juntament amb el seu annex 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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Alcúdia, 13 de desembre de 2.018

El batle,
Don fe,

El Secretari

Antoni Mir Llabrés Joan Seguí Serra

ANNEX I
OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018

PERSONAL FUNCIONARI AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
TORN

TORN LLIURE TORN LLIURE TORN LLIURELLIURE

TAXA TAXA
ADDICIONALADDICIONAL
DISPOSICiÓPERSONAL
ADICIONAL

TAXA TAXA LABORAL
CENTÈSIMAADDICIONAL INDEFINIT NO

SEXAGÈSIMAFITXO AMB
SENTÈNCIA QUINTA

JUDICIAL (POLICIES
LOCALS)

100 % DE 100% 100% 100% DE
REPOSICiÓ D'ESTABILITZACIÓ D'ESTABILITZACIÓ REPOSICiÓ

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL PLACES PLACES PLACES PLACES
SUBESCALATECNIC (TAG) 1
SUBESCALAAUXILIAR ADMINISTRATIU 2
SUBESCALATECNIC ESPECIAL

1(PSICÒLOGA)
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL PLACES PLACES PLACES PLACES
SUBESCALADE SERVEISESPECIALS-

2 6POLICIA LOCAL
TOTALS 1 4 1 6

"

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis electrònic del lloc web de
l'Ajuntament d'Alcúdia (http://www.alcudia.netlajuntamentlca/). als efectes establerts a l'article 45 de
la Llei 39/2.015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra l'esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, lesl els interessades Its 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 notificació 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 notificació d'aquesta resolució; tot
això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin
procedents.

Alcúdia, 14 de desembre de 2018


