
Exp. núm. 2021/1302
Adjudicació de set vacants de la categoria d’auxiliar d’infermeria de la 
Residència de Persones Majors i constitució d’una borsa de feina

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 25 de març de 2021, es varen 
aprovar la convocatòria i les bases del procediment selectiu per proveir, pel sistema de 
concurs oposició, set places vacants de personal laboral fix de la categoria d’auxiliar 
d’infermeria per a la Residència de Persones Majors de l’Ajuntament d’Artà, 
corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2020 i a la de 2021, les quals foren 
publicades en el BOIB núm. 47, de 8 d'abril de 2021. 

Una vegada concloses totes les fases del procés selectiu, el tribunal qualificador ha 
elevat a la batlia la darrera acta, del 22 d’octubre de 2021, amb els resultats definitius 
per a que dicti la corresponent resolució d’adjudicació de les vacants i la constitució 
d’una borsa de feina d’auxiliar d’infermeria. Els resultats definitius són els que 
segueixen a continuació, seguint l’ordre de prelació segons la puntuació obtinguda.
Persones aprovades proposades per a l’adjudicació de les vacants:

1. 39691130F 45,32
2. 18220448D 44,47
3. 41583958G 42,185
4. 18217911W 37,585
5. 43099619B 36,515
6. 41574141P 33,92
7. 18218336J 33,54

Tal com estableix la base setena de la convocatòria, referida a la resolució del concurs 
oposició, i amb la finalitat d’assegurar que es cobreixen totes les places ofertes, el 
tribunal ha elevat a la batlia la següent llista complementària de les persones aspirants 
que han aprovat la fase d’oposició i segueixen en puntuació a les persones 
proposades per constituir una borsa de feina:

1. 41616898P 32,62
2. 41520985M 32,565
3. 45612636W 29,125
4. 37336418N 28,27
5 41620018T 28,245
6. 41535258H 28
7. 78203598X 27,615
8. X5780058C 27,41
9. 41622419D 25,665
10. 41524342G 24,36
11. 41571698A 23,51

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web

Codi Segur de Validació 58b188975e16477baad8de42ed16b2da001

Url de validació https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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En data 26 d’octubre de 2021, la persona titular del DNI 41583958G, la qual havia 
estat proposada pel tribunal per a l’adjudicació d’una vacant, ha comunicat la seva 
renúncia a ocupar la plaça; 

Tal com determina la base setena de la convocatòria, la persona que ha aprovat la 
oposició i que segueix en puntuació a l’última persona proposada pel tribunal per a 
l’adjudicació de les vacants és la titular del DNI 41616898P;

Fetes les comunicacions pertinents a les persones que finalment han estat 
proposades, totes elles manifesten el seu interès en ocupar les places fixes com a 
personal laboral d’auxiliar d’infermeria de la Residència de persones majors. 

Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria 
de règim local, dict la següent

Resolució

1. Adjudicar les set places ofertes d’auxiliar d’infermeria de la Residència de persones 
majors, a les persones relacionades a continuació, segons el núm. de DNI, en base a 
l’acta del tribunal qualificador del 22 d’octubre de 2021 i el que disposen les bases que 
han regit el procés selectiu:

1. 39691130F
2. 18220448D
3. 18217911W
4. 43099619B
5. 41574141P
6. 18218336J
7. 41616898P

 2. Determinar que la contractació de les persones esmentades, les quals hauran de 
ser contractades com a auxiliars d’infermeria de la Residència de persones majors 
com personal laboral fix, s’ha d’efectuar en un termini no superior a un mes, comptador 
des de l’endemà de la data en què es publiqui aquesta resolució, tal com estableixen 
les bases de la convocatòria.

3. Constituir una borsa de feina d’auxiliar d’infermeria de la Residència de persones 
majors de l’Ajuntament d’Artà pels supòsits de contractació que preveu la legislació 
vigent, amb les persones titulars dels DNI següents, per ordre de major a menor 
puntuació obtinguda:

1. 41520985M
2. 45612636W
3. 37336418N
4. 41620018T
5. 41535258H
6. 78203598X



7. X5780058C
8. 41622419D
9. 41524342G
10. 41571698A

4. Determinar que la gestió d’aquesta borsa es durà a terme de conformitat amb el que 
estableixen les bases de la convocatòria.

5. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal.
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