Expedient núm.: 10901/2021
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Sol·licitud de Canvi de Lloc de treball: Permutes, Comissions de Serveis,...

I.- En data 30/12/2021 la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca va aprovar les bases i la
convocatòria per a proveir mitjançant comissió de serveis un lloc de treball de personal
funcionari arquitecte superior (grup A1). Les bases i la convocatòria que regeixen aquest
procés es varen publicar el mateix dia a la web municipal iniciant-se el termini de
presentació d'instàncies.

Per tot allò anterior, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent HE
RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al procés per a proveir
mitjançant comissió de serveis un lloc de treball de personal funcionari arquitecte superior
(grup A1) de l'Ajuntament d'Inca, declarant admesos i exclosos els aspirants identificats amb
el següent DNI:
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III.- De conformitat amb allò disposat amb la base quarta de les que regeixen aquest procés
s’ha de procedir a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, publicant-se a la
pàgina web de l’Ajuntament, concedint-se un termini de deu (10) dies hàbils comptats des
del dia següent al de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament
perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin
oportunes. Si no hi hagués reclamacions a la llista provisional s’entendrà definitiva sense
necessitat de nou acord.

Número: 2022-0055 Data: 14/01/2022

II.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, resulta que, segons informa el funcionari
encarregat del Registre General d’Entrades de l’Ajuntament, ha sol·licitat participar en
aquest procès, l'aspirant identificat amb el DNI 43_933G.

Admesos:
43_933G.
Exclosos:
No n'hi ha.
SEGON.- Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament l’anterior llista provisional d’admesos i
exclosos, concedint el termini de 10 dies hàbils als interessats perquè presentin les
al·legacions que considerin oportunes i siguin esmenats els errors, amb l’advertència que en
el supòsit de no presentar-se reclamacions s’entendrà aquesta llista provisional elevada a
definitiva sense necessitat de nova resolució ni publicació.
El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que les
persones interessades compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.
TERCER.- Una vegada aquesta llista provisional sigui elevada a definitiva, la comissió de
valoració es constituirà dia 1 de febrer de 2022 per a la valoració dels mèrits presentats.
QUART.- Notificar la present resolució als membres de la Comissió de Valoració i significarlos que, de conformitat amb el que estableix l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, hauran d’abstenir-se d’intervenir en el procediment si
s’esdevé alguna circumstància assenyalada en el número dos del referit article, cosa que
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hauran de comunicar a aquesta Batlia.

Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental.
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