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Anunci

Assumpte: Procediment selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball per al 
nomenament de funcionaris interins de lletrats municipals de l’Ajuntament d’Alcúdia 

Aquesta batlia, en data 28 d’abril de 2020, ha dictat la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA______________________________________________                                                                        

Aquesta Batlia, en data 23 de desembre de 2019, mitjançant Decret 2169/2019 va convocar un 
procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a nomenaments interins de 
lletrats municipals de l'Ajuntament d'Alcúdia.

La plaça de lletrat va quedar deserta, arran de la renúncia de qui fins llavors l’ocupava amb 
caràcter interí, en data 26.01.2020.

El primer exercici del procediment selectiu es va realitzar en data 25.02.2020, i el segon 
exercici dia 09.03.2020. 

Seguidament es va declarar l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de dia 14 de 
març que, de conformitat amb la seva Disposició Addicional Tercera , va suspendre tot termini 
procedimental. No obstant això, l’apartat tercer de la mateixa DA3, disposa que es pot acordar 
motivadament la continuació d’aquells processos administratius que siguin indispensables per 
a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. 

Amb tot, resulta que la previsió d’incorporar una nova persona en la plaça de lletrat en un curt 
termini de temps no ha pogut esser complida per mor de la situació excepcional derivada de la 
crisis sanitària del Covid19. En conseqüència, el volum de feina relatiu a l’assessoria jurídica 
augmenta diàriament i, tant la protecció dels interessos jurídics de l’Ajuntament, com la 
necessitat inajornable de poder comptar amb un assessorament puntual, fan necessària la 
continuació del procediment de selecció que va quedar suspès amb la declaració de l’estat 
d’alarma. 

Així, es posa de manifest el caràcter indispensable de la continuació del procés per tal 
d’atendre a la protecció de l’interès general i el funcionament dels serveis bàsics. En aquest 
sentit, cal tenir en compte que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per Acord del 
Consell de Govern de dia 16 de març, ha declarat com a servei essencial l’assessorament jurídic 
que presta l’Advocacia.

Per tot això, i de conformitat amb les competències d’aquesta Batlia, RESOLC:

PRIMER.- Declarar la inajornable necessitat, per tal de poder atendre a la protecció de 
l’interès general que representa l’Ajuntament d’Alcúdia i per fer possible el 
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funcionament bàsic dels serveis municipals, de proveir el lloc de feina de lletrat 
municipal que actualment es troba desert.

 SEGON.- Aixecar la suspensió dels terminis del procediment administratiu relatiu al 
procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a nomenaments interins 
de lletrats municipals de l'Ajuntament d'Alcúdia (que es va publicar al BOIB núm. 71 de 
dia 28.12.2020), per tal de què el procediment pugui continuar i concloure, sempre 
deixant al marge el termini per interposar els recursos que corresponguin que 
començarà a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma, de conformitat amb la 
Disposició Addicional Vuitena del Reial decret llei 8/2020, de 31 de març.

TERCER.- Publicar aquest Decret en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcúdia al 
procediment que pertoqui i comunicar telefònicament, per una ràpida interacció, 
aquesta circumstància a les persones que varen concórrer al segon exercici. 

QUART.- Disposar dels elements telemàtics que siguin necessaris per tal de poder dur 
a terme, satisfactòriament,  els tràmits de revisions a què tenen dret els aspirants.”

El que es fa públic pel compliment de les bases que regulen la convocatòria. 

Alcúdia, a data de la signatura

La Batllessa

Bàrbara Rebassa Bisbal
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