DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2014000413
I.- En data 15 d’abril de 2014, es va publicar en els diaris “Diario de Mallorca” i “Ara
Balears” la convocatòria de concurs-oposició per proveir temporalment una plaça de
peó de distribució d’aigua a un 50% de la jornada laboral, baix la modalitat de
contracte de relleu, en règim de contractació laboral de l’Ajuntament d’Inca, havent-se
aprovat les bases per acord de la Junta de Govern de data 10 d’abril de 2014, i
concedint un termini de quinze dies naturals comptats a partir del dia següent al de la
darrera publicació de l’anunci de la convocatòria en els diaris, per la presentació
d’instàncies.
En data 30 d’abril de 2014 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies, resultant
que, segons informa la funcionària encarregada del Registre General d’Entrades de
l’Ajuntament, han sol·licitat participar en l’expressat concurs-oposició els següents
aspirants:
NÚM. NOM
1
BUADES SIQUIER, ANTONIO
2
GIL VICH, SALCEDO SEBASTIAN
3
PACHON SANCHEZ, AMBROSIO
4
JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS
5
GONZALEZ VILCHES, TOMAS
6
OLIVA GIL, MANUEL
7
PARDO CANO, JESUS
8
ZURERA COBOS, JUAN
9
GARCIA ROMERO, JOSE ANTONIO
10
BAILON FERNANDEZ, JOSE ANTONIO
11
MARTORELL BONED, MATEU
12
JUSTICIA TIJERAS, MIGUEL
13
CERDA ESPEJO, PERE
14
GUINDA SOLER, IGNACIO
II.- De conformitat amb lo disposat amb la base sisena de les que regeixen el
concurs-oposició s’ha de procedir a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i
exclosos, publicant-se en el Tauló d’Edictes de la Corporació i concedint un termini de
tres dies per la presentació d’al·legacions, i la fixació del lloc, data i hora de la
constitució del tribunal, i la celebració del primer exercici, en conseqüència en
compliment de lo disposat en la indicada base i en ús de les atribucions que em
confereix la legislació vigent HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al concurs-oposició per
cobrir temporalment una plaça de peó de distribució d’aigua a un 50% de la jornada
laboral, de l’Ajuntament d’Inca, baix la modalitat de contracte de relleu, en règim de
contractació laboral, declarant admesos i exclosos els següents aspirants:

Plaça d'Espanya, 1 · 07300 Inca · tel. 871 914 000 · fax 971 880 819 · www.incaciutat.com · CIF P-0702700-F

Admesos:
NÚM. NOM
1
BUADES SIQUIER, ANTONIO
2
GIL VICH, SALCEDO SEBASTIAN
3
PACHON SANCHEZ, AMBROSIO
4
JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS
5
GONZALEZ VILCHES, TOMAS
6
OLIVA GIL, MANUEL
7
PARDO CANO, JESUS
8
GARCIA ROMERO, JOSE ANTONIO
9
BAILON FERNANDEZ, JOSE ANTONIO
10
MARTORELL BONED, MATEU
11
JUSTICIA TIJERAS, MIGUEL
12
CERDA ESPEJO, PERE
13
GUINDA SOLER, IGNACIO
Exclosos
ZURERA COBOS, JUAN. No adjunta la titulació exigida a les bases de la
convocatòria.
SEGON.- Publicar en el Tauló d’anuncis de la Ajuntament d’Inca l’anterior llista
provisional d’admesos i exclosos, concedint el termini de tres dies als interessats per
que presentin les al·legacions que considerin oportunes i siguin subsanats els errors,
amb l’advertència de que en el supòsit de que no es presentin reclamacions s’entendrà
aquesta llista provisional elevada a definitiva sense necessitat de nova resolució i
publicació.
TERCER.- El Tribunal es constituirà el dia 2 de juny de 2014, a les 8,30 hores, a la
Biblioteca Municipal situada al Claustre de Sant Domingo, per la valoració dels mèrits
acreditats a la fase de concurs i el mateix dia 2 de juny de 2014, a les 9 hores, al
Claustre de Sant Domingo els aspirants admesos realitzaran el primer exercici de la
fase d’oposició.
QUART.- Notificar el present Decret a tots els membres del Tribunal i significar-los
que, de conformitat amb el que estableix l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, hauran d’abstenir-se d’intervenir en el procediment si s’esdevé
alguna circumstància assenyalada en el número dos del referit article, cosa que
hauran de comunicar a aquesta Batlia.
Ho manà i signà el batle, davant meu, el secretari accidental, el dia 14 de maig de
2014
El batle,

El secretari acctal.,

Rafel Torres Gómez
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