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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

71943 Aprovació de la llista de les persones que integren la borsa de treball de Tècnic d’Administració
Especial, enginyer industrial, mitjançant concurs-oposició, per a nomenaments interins a
l’Ajuntament d’Alcúdia

Mitjançant Resolució de Batlia núm. 548 de data 24 de març de 2021, s'aprova la llista de les persones que integren la borsa de treball de
Tècnic d'Administració Especial, enginyer industrial, mitjançant concurs-oposició, per a nomenaments interins a l'Ajuntament d'Alcúdia, que
a continuació es transcriu:

“DECRET DE BATLIA

Aquesta Batllia, en data 2 de setembre de 2020, mitjançant Decret 2020/1556, va convocar un procediment selectiu per a la constitució d'una
borsa de treball de Tècnic d'Administració Especial, enginyer industrial, per a nomenaments interins a l'Ajuntament d'Alcúdia.

El primer exercici del procediment selectiu es va realitzar en data 21 de gener de 2021 i el segon exercici dia 10 de febrer de 2021.
Seguidament, una vegada acabada la fase d'oposició, el Tribunal va valorar els mèrits presentats pels distints aspirants que havien superat els
dos exercicis.

Les puntuacions dels exercicis i les valoracions dels mèrits han estat publicats i exposats al públic durant tres dies hàbils, d'acord amb la
previsió de les Bases, sense que s'hagin presentat reclamacions. En aquest sentit, publicada la puntuació final, en data 15 de març de 2021, i
transcorreguts els tres dies hàbils sense que s'hagin comunicat reclamacions, el Tribunal ha comunicat a aquesta Batllia el llistat de persones,
amb la seva prelació, que formaran part de la borsa que, amb aquest Decret, es constitueix, per tal de poder cobrir, amb caràcter interí, el lloc
de enginyer industrial. La crida, i els tràmits que han de complir els integrants de la borsa, es regiran per les Bases del procés selectiu.

Consegüentment, i de conformitat amb les competències d'aquesta Batllia, RESOLC:

 Constituir la borsa de treball de personal funcionari interí, per ocupar el lloc de treball d'enginyer industrial de l'AjuntamentPrimer.-
d'Alcúdia, amb els següent ordre de prelació:

Nº Ordre Cognoms i Nom DNI

1 BERNAT ROSSINYOL MIRALLES ***3455**

2 ESTER PRADO BENNASAR ***6142**

 Publicar aquest Decret en la pàgina corporativa de l'Ajuntament, i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.Segon.-

 

Alcúdia, 24 de març de 2021

La batllessa
Bàrbara Rebassa Bisbal 
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