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EDICTE 

 

 

Mitjançant  Resolució de batlia núm. 1059/2018 de data 5 de juliol de 2018, s’han aprovat la llista vigent 

d’aspirants consolidada derivada de les borses de treball vigents de la subescala de tècnic d’administració 

general constituïdes mitjançant les Resolucions de Batlia núm. 216/2016, de 18 de febrer (BOIB 50/2016, de 

21 d’abril), núm. 1128/2016, de 29 de juliol (BOIB 105/2016, de 18 d’agost), núm. 2063/2017, de 14 de 

desembre (BOIB 156/2017, de 21 de desembre) i núm. 694/2018, de 11 de maig de 2018 (BOIB 61/2018/ de 

17 de maig) per al nomenament de funcionaris interins, la qual té caràcter preferent a la borsa que resultarà 

de la convocatòria aprovada per aquesta resolució.  

 

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.net/ajuntament/ca/), 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, les persones interessades 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, 6 de juliol de 2018 

El batle, 

 

 

 

 

 

Antoni Mir Llabrés 

http://www.alcudia.net/
http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/
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LLISTA VIGENT CONSOLIDADA BORSES TAG 

 

NOM 

PRIMER 

LLINATGE  

SEGON 

LLINATGE DNI/NIE 

 

BORSA POSICIÓ 

SITUACIÓ 

ACTUAL 

CAUSA 

SEBASTIÀ GALLARDO DE ARRIBA 18224762E 

Decret 

216/2016 1 

NO DISPONIBLE EN ACTIU AJT 

ALCÚDIA, TAG 

MARÍA 

BELÉN LLORET GARCÍA 46056407B 

Decret 

1128/2016 2 

NO DISPONIBLE EN ACTIU, AJT  

ALCÚDIA, TAG 

PEDRO FULLANA BARCELÓ 41515121Y 

Decret 

1128/2016 3 

NO DISPONIBLE EN ACTIU, AJT 

ALCÚDIA, TAE-

LLETRAT 

ANTONI PAYERAS BELTRAN 41574464D 

Decret 

2063/2017 4 

NO DISPONIBLE EN ACTIU, AJT 

ALCÚDIA, TAG 

CATERINA RIERA JAUME 43130147H 

Decret 

694/2018 5 

NO DISPONIBLE BASE ONZENA, 

LLETRA A.  

MATIES CERDA CAPO 18224817P 

Decret 

694/2018 6 

NO DISPONIBLE EN ACTIU, AJT 

ALCÚDIA, TAG 

LAURA BAUZA AGUILO 78219719P 

Decret 

694/2018 7 

NO DISPONIBLE EN ACTIU, AJT 

ALCÚDIA, TAG 

La present relació s’actualitzarà amb els aspirants que s’incorporin d’acord amb el resultat del procediment 

selectiu que ara es convoqui, d’acord amb l’ordre de preferència i prelació indicat,  i de les successives que es 

puguin convocar amb el mateix caràcter extraordinari, i mantindrà la seva vigència fins a la constitució de la 

borsa ordinària resultant de la primera convocatòria que es realitzi derivada d’oferta pública en la subescala de 

tècnic d’administració general d’aquest ajuntament, o fins a un màxim de tres anys, si no s’hagués constituït 

abans d’aquest termini una borsa ordinària derivada de procediment selectiu per a l’accés a places de funcionari 

de carrera d’aquesta subescala.  

 

El llistat d’aspirants que varen presentar la seva renúncia dins les borses de 2.016 i varen ser declarats exclosos 

en la resolució núm. 1361/2017, és el següent: 

- Mario Sierra Alzamora 

- Alícia Boix Galmés. 

 

El llistat d’aspirants que han presentat la seva renúncia dins la borsa de 2.017 i es declaren exclosos de la borsa 

corresponent és el següent:  

- Javier Milian Calatayud 

- Pablo Juan Gómez 

 

http://www.alcudia.net/
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