
AJUNTAMENT DE BINISSALEM
I  L  L  E  S       B  A  L  E  A  R  S

ANUNCI

El  Sr.  Batle-President  d’aquest  Ajuntament,  en  data  d’avui  ha  dictat  la  següent 
resolució:

“DECRET DE BATLIA NÚM. 583/2019

Atès que per  Decret de Batlia núm. 342 de data 12 d’abril de 2019 es van 
aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria d’un concurs-oposició 
per  promoció  interna,  per  cobrir  2  places  d’administració  general,  subescala 
administrativa, d’aquest Ajuntament. 

Vist que, en data 10-07-19 es va publicar l’anunci de la llista provisional d’aprovats 
d’aquest procés, i, acabat el termini de tres dies per presentar al·legacions, sense 
que se n’hagi presentada cap, aquesta passa a ser definitiva.

Pel present HE RESOLT:

PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants amb la seva puntuació:

DNI Total mèrits

Exercici.  Fase 
oposició

Puntuació final

44326101H 5,7 30 35,7 punts

43101239K 5,5 30 35,5 punts

SEGON.-  De conformitat  amb la clàusula vuitena d’aquestes bases els aspirants 
proposats per al seu nomenament,  aportaran davant la corporació,  en el termini 
màxim de 5 dies, els documents acreditatius de reunir els requisits establerts a la 
base segona.

TERCER.-  Si  la  documentació  presentada  és  correcta,  Batlia  podrà  procedir  a 
decretar el seu nomenament, i, posterior pressa de possessió en el termini de 15 
dies hàbils des de la data de publicació definitiva d’aspirants aprovats.

QUART.- Publicar  la  present  resolució  al  tauler  d’anuncis  de  la  web  municipal. 
Binissalem, 16 de juliol de 2019. El Batle, signat i segellat”.

El que es fa públic per general coneixement.
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