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ANUNCI APROVACIÓ RELACIÓ D'ASPIRANTS APROVATS, AMB MAJOR PUNTUACIÓ,
DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A L’ACCÉS COM A PERSONAL FUNCIONARI DE
CARRERA DE DUES PLACES DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.
Mitjançant Resolució de Batlia núm. 2021/1978, de data 7.10.2021, s'ha aprovat la relació
d’aspirants que han superat el procés selectiu per a l'accés com a personal funcionari de
carrera de l'ajuntament d'Alcúdia, amb major puntuació, de dues places de tècnic
d'administració general, mitjançant concurs-oposició, la qual a continuació es transcriu:
“DECRET DE BATLIA
Atès que mitjançant Decret de Batlia 1201/2020, de data núm. de 1.07.2020, es va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores del procediment selectiu per a l'accés com a personal
funcionari de carrera de l’ajuntament d’Alcúdia, pel torn lliure, de dues places de tècnic
d’administració general, mitjançant concurs-oposició i la creació d'una borsa de treball de
personal interí de la subescala tècnica de l’escala d’administració general de l’Ajuntament
d’Alcúdia. Aquesta convocatòria i les bases es varen publicar al BOIB núm. 122 de 11.07.2020.
Igualment, es va anunciar la convocatòria al BOE núm. 198, de dia 21.07.2020.
Atès que mitjançant Resolució d’aquesta batlia núm. 2068/2020 de data 6 de novembre de
2020 es varen resoldre els recursos interposats i es va procedir a la modificació de les bases
de la convocatòria, i a obrir un nou termini de presentació de sol·licituds. Dita resolució, amb la
modificació de les bases de la convocatòria, fou publicada al BOIB 194/2020, de 12 de
novembre i en data 17 de novembre de 2.020, es va publicar al BOE núm. 302/2020, l’anunci
de la modificació de les bases i d’obertura d’un nou termini de presentació d’instàncies.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment selectiu,
d’acord amb les bases que regeixen la present convocatòria, mitjançant Resolució de batlia
núm. 2021/357, de data 23.02.2021, es va aprovar el llistat definitiu d'admesos i exclosos al
procediment selectiu.
Una vegada desenvolupat el procediment selectiu, vista la proposta definitiva de la relació
d'aspirants que han superat el procediment selectiu formulades en data 23.09.2021 i 5.10.2021
pel Tribunal Qualificador del concurs-oposició, les quals s'accepten en la seva integritat.

RESOLC
Primer.- Aprovar la proposta del Tribunal Qualificar de dates 23.09.2021 i 5.10.2021 i
conseqüentment, declarar que els aspirants aprovats que han obtingut major puntuació total en
el procediment selectiu per a l'accés com a personal funcionari de carrera de l’ajuntament
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Per això i fent ús de les atribucions que em confereixen l’apartat h) de l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
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d’Alcúdia, pel torn lliure, de dues places de tècnic d’administració general, mitjançant concursoposició son:
1er.- Sebastià Gallardo De Arriba, DNI 18**4**2*.
2on.- Mario Sierra Alzamora, DNI **521**1*.
Segon.- Oferir els llocs de treball que es descriuen a continuació:
Plaça de TAG de l’oferta d’ocupació de 2.017

CODI
LLOC
2001

DENOMINACIÓ

TIPUS
LLOC

REQUISITS
CATALÀ

TÈCNIC
2103
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

F

C1

GENERAL

GRUP

SGRUP

ESC.

A1

AG

CESPECÍFIC

SITUACIÓ LLOC

OCUPACIÓ

14.719,84 €

VACANT

VACANT

UNITAT
(SECCIÓ)

ÒRGAN
(DEPTMT)

CONTRACTACIÓ HISENDA, CONTRACTACIÓ I ESTADÍSTICA I A
TURISME

SUBESCALA
(RDLEG781/1986)
CDESTÍ
TÈCNICA

CODI
LLOC
2001
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Plaça de TAG de l’oferta d’ocupació de 2.018
DENOMINACIÓ

TIPUS
LLOC

REQUISITS
CATALÀ

TÈCNIC
7000
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

F

C1

GENERAL

ÒRGAN
(DEPTMT)

GRUP

SGRUP

ESC.

SANITAT,
BENESTAR
SANITAT, B. SOCIAL I IGUALTAT, PART. CIUT.,
SOCIAL I IGUALTAT
MERCATS, EDUCACIÓ, CULTURA I FIRES
A

A1

AG

SUBESCALA
(RDLEG781/1986) CDESTÍ

CESPECÍFIC

SITUACIÓ LLOC

OCUPACIÓ

TÈCNICA

14.719,84 €

VACANT

INTERINA

UNITAT
(SECCIÓ)

7.909,27 €

TIPUS
JORNADA

Tercer.- Requerir a les persones aspirants aprovades que figuren en la relació anterior perquè,
en un termini de vint dies hàbils des de la data de publicació de l'aprovació de la present relació
en el BOIB, presentin en el Registre General de l’Ajuntament d’Alcúdia o en qualsevol altra de
les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la documentació que s'estableix a la base
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desena de les que regulen la convocatòria i que no obri en poder de l'Ajuntament. Així mateix,
hauran de comunicar l’ordre de preferència dels llocs de treball oferts.
Quart.- En el cas que l’aspirant proposat pel Tribunal Qualificador no reuneixi els requisits
exigits, o no els acrediti en el termini establert, la Batlia acordarà la seva exclusió i es procedirà
al nomenament de l’aspirant següent per ordre de puntuació en el concurs-oposició que hagi
superat la fase d’oposició, d’acord amb la proposta del Tribunal. Tot això sense perjudici de la
responsabilitat en què hagi incorregut l’aspirant exclòs per falsedat en la sol·licitud inicial.
L’adjudicació dels llocs de treball es farà per ordre de prelació, atenent a les preferències de les
persones seleccionades.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler electrònic
(www.alcudia.net) i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

d'anuncis

de

l'Ajuntament

Sisè.- Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es 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 en el BOIB 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 en el BOIB d’aquesta resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin
interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.
Alcúdia, en data de la signatura.
La Batlessa

El Secretari

Bàrbara Rebassa Bisbal

Joan Seguí Serra”

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis electrònic de
l'Ajuntament, als efectes establerts a l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Alcúdia, en data de la signatura
La Batllessa,
Bàrbara Rebassa Bisbal
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