
Exp. núm. 2021/1307
Constitució d’una borsa de feina de tècnic/a de medi ambient

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 constituir una borsa de 
tècnic/a de medi ambient de com a personal funcionari interí, la qual fou publicada en 
el BOIB núm. 47, de 8 d'abril de 2021. La Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2021, 
va aprovar la correcció d’una errada material detectada a l’apartat 6.2.1.a) Experiència 
laboral de les bases de la convocatòria, la qual es va publicar en el BOIB núm. 52, de 
20 d’abril de 2021.

Dins el termini estipulat per a tal fi, es van presentar sengles recursos de reposició, 
interposats pel Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas i pel Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, contra les bases de la convocatòria, els 
quals foren estimats i determinaren la modificació de les bases, segons l’acord adoptat 
per la Junta de Govern Local de 3 de juny de 2021, el qual  fou publicat al BOIB núm. 
78, de 12 de juny de 2021.

Concloses les fases d’oposició i valoració de mèrits de les persones aspirants, el 19 
d’octubre de 2021 s’ha publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Artà l’acta de la 
reunió del Tribunal Qualificador del 8 d’octubre de 2021, amb la llista definitiva i les 
puntuacions totals obtingudes per les persones que han de formar part de la borsa, 
amb indicació de DNI, i per ordre de major a menor puntuació obtinguda, la qual s’ha 
elevat a la batlia per a que dicti la resolució corresponent de la constitució de la borsa.

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

Resolució

1. Constituir una borsa de feina de tècnic/a de medi ambient de l’Ajuntament d’Artà per 
al nomenament de personal funcionari interí pels supòsits que preveu l’article 10 del 
Reial decret legislatiu de 5/2015, de 30 d’octubre, del text  refós de la Llei de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic, atenent l’acta del Tribunal  Qualificador de 8 d’octubre de 
2021, sobre els resultats definitius del procediment selectiu i la relació de persones 
que conformen la borsa, per ordre de major a menor puntuació obtinguda, que és la  
següent:

POSICIÓ DNI PUNTUACIÓ

1 41572373B 26.637

2 43047141L 25.188

3 44415759E 23.500

4 43132454W 21.454

5 43159769Q 18.557

6 43192859D 17.860



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

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


