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DECRET DE BATLIA______________________________________________
Mitjançant resolució de Batllia núm. 1800/2020, de 2 d’octubre, es varen aprovar la convocatòria i
les bases reguladores del procediment selectiu per a la provisió de 2 places de la categoria
d’oficial o oficiala de policia local de l’Ajuntament d’Alcúdia, com personal funcionari de carrera,
per promoció interna; la qual fou objecte de publicació en data 3 d’octubre de 2020 al BOIB núm.
171, així com al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net).
D’acord amb les bases de la convocatòria, el termini de presentació d’instàncies era vint dies
hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOE, la qual fou
objecte de publicació en data 16 d’octubre de 2020 al BOE núm. 274.
El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 13 de novembre de 2020.

Bàrbara Rebassa Bisbal

La part dispositiva de l’esmentada resolució atorgava un termini de deu dies hàbils, a comptar des
del següent a la publicació de la resolució en el Tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament
d’Alcúdia, per presentar esmenes o adjuntar els documents que siguin preceptius, d’acord amb la
base cinquena de la convocatòria. Aquest termini va finalitzar el dia 6 d’abril de 2021 sense que
s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions contra el llistat provisional, per la qual cosa es
considera elevada a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses, sense que
calgui tornar-la a publicar.
És per això que, fent ús de les atribucions que em confereixen l’apartat g) de l’article 21.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’apartat d) de l’article 24 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; i l’apartat 14 de l’article 41 del Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC
PRIMER.- Elevar a definitiu el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos.
SEGON.- Recordar als aspirants admesos que, per a la realització del primer exercici de la fase
d’oposició que tindrà lloc el dia 12 d’abril de 2021, a les 10:00 hores, a les dependències de
l’Ajuntament d’Alcúdia, situades al C/ Major, 9, d’Alcúdia, han d’anar proveïts de mascareta i
bolígraf de tinta negra o blava. Així mateix, hauran de presentar el seu document nacional
d’identitat, permís de conduir o passaport per tal de poder realitzar la prova.

Joan Seguí Serra
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Mitjançant resolució de Batllia núm. 2021/507, de 15 de març, es va aprovar la llista provisional
de persones admeses i excloses al procediment selectiu, es va nomenar els membres del tribunal
qualificador i es va convocar als aspirants admesos a la realització del primer exercici de la fase
d’oposició de la convocatòria, el qual es va publicar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, en data
15 de març de 2021, i al BOIB núm. 37/2021, de 18 de març.
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TERCER.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Alcúdia i la pàgina web de la Corporació
(http://www.alcudia.net/ajuntament).
Alcúdia, en data de la signatura electrònica
N’he pres raó,
El/La Secretari/ària
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La Batllessa,
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