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PROCEDIMENT SELECTIU PER A L’ACCÉS COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Mitjançant Resolució de Batlia núm. 2022/805, de 11 d’agost, s’ha aprovat la relació
d’aspirant que ha superat el procés selectiu per a l’accés com a personal funcionari de
carrera de l’Ajuntament de Pollença, amb major puntuació, d’una plaça de tècnic
d’administració general, mitjançant oposició, la qual a continuació es transcriu:
«DECRET DE BATLIA
Atès que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió celebrada dia 16 de
novembre de 2021 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 de Pollença, pel torn lliure, d’una plaça
de tècnic d’administració general, mitjançant 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 de Pollença.
Aquestes bases es varen publicar al BOIB núm. 162/2021, de 23 de novembre.
Atès que mitjançant Resolució de batlia núm. 2021/1263 de data 30 de novembre es va resoldre un
recurs interposat i es va procedir a la modificació de les bases de la convocatòria; dita resolució, amb
la modificació de les bases de la convocatòria, fou publicada al BOIB 167/2021, de 4 de desembre.
Igualment, es va anunciar la convocatòria al BOE núm. 298, de 14 de desembre de 2021.
Atès que mitjançant Resolució de Batlia núm. 2021/1355 de data 22 de desembre es varen resoldre
altres recursos interposats i es va procedir a la modificació de les bases de la convocatòria, i a obrir a
un termini de presentació de sol·licituds. Dita resolució, amb la modificació de les bases de la
convocatòria, fou publicada al BOIB núm. 176/2021, de 25 de desembre, i en data 14 de gener de
2022, es va publicar al BOE núm. 012/2022, 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. 2022/305,
de data 17 de març de 2022, 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
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ANUNCI APROVACIÓ RELACIÓ D’ASPIRANT APROVAT, AMB MAJOR PUNTUACIÓ, DEL

que han superat el procediment selectiu formulada en data 5 d’agost de 2022

i pel Tribunal

Qualificador de l’oposició, la qual s'accepta en la seva integritat.
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, RESOLC:
Primer.- Aprovar la proposta del Tribunal Qualificador de data 5 d’agost de 2022 i conseqüentment,
declarar que l’aspirant aprovat que ha obtingut major puntuació total en el procediment selectiu per a
l'accés com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Pollença, pel torn lliure, d’una plaça
de tècnic d’administració general, mitjançant oposició és:
1r.- Marc Prats Morro , DNI ***0173**
Segon.- Oferir el lloc de treball que es descriu a continuació:
Plaça de TAG de l’oferta d’ocupació de 2017 (BOIB núm. 122/2017 de 5 d’octubre)
-

Codi Lloc: FA21-03

-

Denominació: tècnic d’administració general

-

Tipus Lloc: funcionari

-

Requisits: català C1

-

Tipus jornada: general

-

Unitat/Àrea: Intervenció

-

Grup A. Subgrup A1.Escala Administració General. Subescala Tècnica

-

C Destí: 9.686,32 €

-

C Específic: 22.699,49 €

-

Situació lloc: Vacant

de vint dies (20) naturals des de la data de publicació de l'aprovació de la present relació en el tauler
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://ajpollenca.sedelectronica.es) i a la web de
l’Ajuntament (https://ajpollenca.net), presenti en el registre general de l’Ajuntament de Pollença 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 desena de les que regulen la convocatòria i que no obri en poder de l'Ajuntament.
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 l’oposició que hagi superat la mateixa, 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.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament
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Tercer.- Requerir a la persona aspirant aprovada que figura en el punt anterior perquè, en un termini

(https://ajpollenca.sedelectronica.es) i a la web de l’Ajuntament (https://ajpollenca.net).
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 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 d’aquesta resolució;
tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin
procedents.
Pollença, en data de la signatura
El batle
Andrés Nevado Rodríguez»

Cosa que fem pública

al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament

(https://ajpollenca.sedelectronica.es) i a la web municipal (https://ajpollenca.net), als efectes
establerts a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. .
Pollença, en data de la signatura
El batle,
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